
 

 
ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTENCIA   
ATA N°01/2021 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 14H00min teve início 1 
a presente reunião do colegiado do Programa de pós-graduação em Zootecnia, 2 
UDESC Oeste, em formato remoto na sala virtual 3 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-4 
join/19%3ameeting_Y2FiYmZmZWUtYmFhNC00OGNiLWFjZDctZWQ0YzgxOWQx5 

NTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5b6e4a8-c58e-4e8a-6 
97a9-a7f56415a11d%22%2c%22Oid%22%3a%224c31cc43-8865-438a-be75-7 
70b87b5a71a0%22%7d, realizada sob a presidência da Profa. Maria Luísa 8 
Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros Aleksandro Schafer da Silva, 9 

Marcel Manente Boiago, Rogério Ferreira, Patricia Bairros Alves e a discente Amanda 10 
Vanzetto. O presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 1. Expediente: A 11 
presidente deu posse aos membros do colegiado eleitos no edital 11/2020, chapa Ana 12 
Luiza Bachmann Schogor, chapa Marcel Manente Boiago (Titular) e Fernando De 13 

Castro Tavernari (Suplente) e chapa Aleksandro Schaefer da Silva (Titular) e Denise 14 

Nunes Araújo (Suplente), bem como às chapas eleitas no edital 09/2020 PPGZOO 15 
sendo titular Amanda Vanzetto e suplente Rafaella Rossetto Petrolli. A presidência 16 

solicita que seja alterada a ordem de pauta, de forma que o processo 2923/2021 17 
passe a ser o item 2.1, o que foi aprovado por todos. A presidente solicita também 18 
arquivamento do processo referente ao item 2.2 (pauta original, referente ao processo 19 

32542/2020 - Discussão e aprovação do Edital eleitoral para coordenador e 20 
subcoordenador do PPGZOO, já que tratava de edital sem inscrição de candidatos, 21 
solicitação acatada por unanimidade. A presidente solicitou também inclusão do 22 

processo 8321/2021: Discussão e Aprovação da solicitação de alteração do plano de 23 

estudos da mestranda Fernanda Rigon (relatora Patrícia Alves), acatado por todos. 24 
Com a palavra, solicita também troca de relator do processo 2544 /2021 (a pedido do 25 
Prof. Aleksandro, por ter participado da comissão, passando a relatoria à Profa. Ana 26 

Luiza B. Schogor, acatado por todos. A presidente solicita retirada de pauta do 27 
processo 7859/2021, por ausência de documentação, acatado por todos. 2. Ordem 28 
do dia. Item 2.1 - UDESC 00002923/2021. Homologação de aprovação do ad 29 

rederendum do Edital 05/2021/PPGZOO Processo Eleitoral para coordenador do 30 
Programa de pós-graduação em Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste 31 

– UDESC Oeste. Interessado: Coordenação do PPGZOO. Relator(a): Aleksandro S. 32 
da Silva. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O 33 
processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 34 

unanimidade. Item 2.2 UDESC 32541/2020. Homologação de aprovação do ad 35 
referendum do Resultado do Edital para representante docente para o colegiado do 36 

PPGZOO publicado em 29/12/2020. Interessado: Coordenação PPGZOO. 37 
Relator(a): Aleksandro S. da Silva. O relator apresenta seu relato e parecer favorável 38 

à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo 39 
aprovado por unanimidade. Item 2.3 UDESC 2544/2021. Discussão e aprovação do 40 
Edital Nº 01/2021 PPGZOO Edital de Ranqueamento para bolsas PPGZOO 2021/01. 41 
Interessado: Coordenação do mestrado. Relator(a): Ana Luiza B Schogor. Com a 42 

palavra, a relatora solicita que o processo seja colocado em diligência. Item 2.4 43 
UDESC 00004469/2021. Homologação de aprovação do ad referendum da 44 



 

solicitação de alteração de plano de estudos da mestranda Paula de Andrade Kogima. 45 

Interessado: Paula de Andrade Kogima. Relator: Rogério Ferreira. O relator 46 
apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em 47 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.5 48 
UDESC 00004383/2021. Homologação de aprovação do ad rederendum do 49 
Requerimento de alteração de plano de estudos da mestranda Tamires dos reis. 50 
Interessada: Tamires dos reis. Relator: Rogério Ferreira. O relator apresenta seu 51 
relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e em 52 

regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.6 UDESC 43574/2020. 53 
Homologação de aprovação do ad rederendum da Solicitação de homologação de 54 
banca de mestrado de Paula de Andrade Kogima. Interessado: Paula de Andrade 55 
Kogima. Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer 56 
favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de 57 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.7 UDESC 2399/2021. 58 
Homologação de aprovação do ad rederendum da Solicitação de homologação de 59 

banca de mestrado de Patric Breitenback. Interessado: Patric Breitenback. 60 

Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável 61 
à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo 62 
aprovado por unanimidade. Item 2.8 UDESC 2489/2021. Homologação de aprovação 63 
do ad rederendum da Solicitação de homologação de banca de mestrado de Jhonatan 64 

P. Boito. Interessado: Jhonatan P. Boito. Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora 65 
apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em 66 

discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.9 67 
UDESC 2445/2021. Homologação de aprovação do ad rederendum da Solicitação de 68 
homologação de banca de mestrado Marlon José Zanotto. Interessado: Marlon José 69 

Zanotto. Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer 70 
favorável à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de 71 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.10 UDESC 1014/2021. 72 

Homologação de aprovação do ad rederendum da Solicitação de homologação de 73 

banca de mestrado de Leonardo de Deus. Interessado: Leonardo de Deus. 74 
Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável 75 

à homologação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo 76 
aprovado por unanimidade. Item 2.11 UDESC 2449/2021. Homologação de 77 

aprovação do ad rederendum da Solicitação de homologação de banca de mestrado 78 
de Maiquiele C. Deon. Interessado: Maiquiele C. Deon. Relator(a): Patricia Bairros 79 
Alves. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo 80 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 81 
Item 2.12 UDESC 2457/2021. Homologação de aprovação do ad rederendum da 82 

Solicitação de homologação de banca de mestrado de Tamires R. do Reis. 83 
Interessado: Tamires R. do Reis. Relator(a): Patricia Bairros Alves. A relatora 84 
apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo é colocado em 85 
discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.13 86 

Discussão e aprovação da Solicitação de troca de projeto de pesquisa do mestrando 87 
Carlos Jhonatas pelo projeto intitulado: "Exigência de cálcio e fósforo digestível para 88 
galinhas poedeiras leves". Interessado: Fernando de C. Tavernari. Relator(a): 89 

Marcel M. Boiago. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O 90 
processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 91 
unanimidade. Item 2.14 UDESC 00002542/2021. Discussão e aprovação do Projeto 92 
de pesquisa do mestrando Henrique Otavio Guella. Interessado: Diego de C. Cucco. 93 
Relator(a): Marcel Manente Boiago. O relator apresenta seu relato e parecer 94 



 

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

sendo aprovado por unanimidade. Item 2.15 UDESC 39846/2020. Discussão e 96 
aprovação do Projeto de pesquisa da mestranda Ana Paula Agostini. Interessado: 97 

Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O 98 
processo é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por 99 
unanimidade. UDESC 40175/2020. Discussão e aprovação do Projeto de pesquisa 100 
de mestrado Yan L. F. Guimarães. Interessado: Antonio W. L da Silva. Relator(a): 101 
Ana Luiza B. Schogor. A relatora coloca o processo em diligência. Item 2.17 UDESC 102 

39677/2020. Discussão e aprovação do Projeto de pesquisa do mestrando João Vitor 103 
Strapazzon. Interessado: Marcel M. Boiago. Relator(a): Ana Luiza B. Schogor. A 104 
relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é colocado 105 
em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.18 106 
UDESC 1507/2021. Discussão e aprovação do Projeto de pesquisa da mestranda 107 

Rafaella Rossetto. Interessado: Diogo L. A. Lopes. Relator(a): Ana Luiza B. Schogor. 108 
A relatora coloca o processo em diligência. Item 2.19 UDESC 00007856/2021. 109 

Discussão e aprovação dos planos de estudo dos mestrandos ingressantes em 110 

2021/1. Interessado: Coordenação do PPGZOO. Relator(a): Maria Luísa A. Nunes 111 
Zotti. A relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é 112 
colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 113 
Item 2.20 UDESC 00007298/2021. Aprovação do relatório do bolsista de Pós-114 

Doutorado Júnior do CNPq (155778/2018-8) Dr. Luís Carlos Iuñes de Oliveira Filho. 115 
Interessado: Dilmar Baretta. Relator(a): Maria Luísa A. Nunes Zotti. A relatora 116 

apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é colocado em 117 
discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 2.21 118 
UDESC 00007667/2021. Homologação da aprovação do ad referendum do 119 

requerimento de matrícula de Yan Lee Farina Guimarães, como ajuste de matrícula 120 
por ter perdido prazo estabelecido no Edital 020/2020/Direção Geral/UDESC 121 

Oeste/CEO. Interessado: Yan Lee Farina Guimarães. Relator(a): Aleksandro S. 122 

Silva. O relator apresenta seu relato e parecer favorável à homologação. O processo 123 

é colocado em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 124 
Item 2.22 UDESC 00007586/2021. Discussão e aprovação da Solicitação de compra 125 

de passagem para a mestranda Fernanda Rigon. Interessado: Pedro Del Bianco 126 
Benedeti. Relator(a): Rogério Ferreira. O relator apresenta seu relato e parecer 127 

favorável à aprovação. O processo é colocado em discussão e em regime de votação, 128 
sendo aprovado por unanimidade. Item 2.23 UDESC 00007860/2021. Discussão e 129 
aprovação dos pedidos de aproveitamento dos testes em proficiência em língua 130 

inglesa  Edital 02/2021/PPGZOO. Interessado: Patricia Bairros Alves. Relator(a): 131 
Maria Luísa A. Nunes Zotti. A relatora coloca o processo em diligência. Item 2.24 132 

UDESC 00008321/2021. Discussão e Aprovação da solicitação de alteração do plano 133 
de estudos da mestranda Fernanda Rigon. Relator(a): Patrícia Bairros Alves. A 134 
relatora apresenta seu relato e parecer favorável à aprovação. O processo é colocado 135 
em discussão e em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. 136 

Assuntos Gerais. 3.1 Consulta ao colegiado sobre abertura de novo Edital de 137 
representantes docentes. Os membros discutem a necessidade de lançamento de 138 
edital para incluir novos docentes ao colegiado, tendo em vista a sobrecarga de 139 

processos para relatar. Decide-se pelo lançamento imediato, mediante aprovação ad 140 
referendum do processo. 3.2 Rediscussão das estratégias pedagógicas do PPGZOO 141 
durante ensino remoto: Aulas síncronas e assíncronas / Modelo de cronograma a ser 142 
inserido nos planos de ensino. A Profa. Maria Luísa apresenta brevemente o conteúdo 143 
do Ofício recebido da PROPPG, citando a resolução que trata do ensino remoto 144 



 

exclusivamente à graduação e é realizada uma discussão acerca da proporção de 145 

aulas síncronas e assíncronas na pós-graduação. Durante a discussão é resgatada 146 
a decisão do colegiado do PPGZOO sobre aulas do curso serem exclusivamente 147 

síncronas e os presentes entendem que esta deliberação cabia exclusivamente ao 148 
semestre 2020/1. Decide-se que a coordenação realize comunicação com a PROPPG 149 
para esclarecimentos sobre conteúdo do ofício e, principalmente sobre a necessidade 150 
dos planos de ensino das disciplinas dos programas conterem cronograma. 3.3 151 
Proposta de calendário de reuniões mensais do Colegiado do PPGZOO. Decidiu-se 152 

aguardar novos integrantes do colegiado para então decidir melhor dia e horário da 153 
semana. A priori, próxima reunião em 23 de abril, à tarde. 3.4 Proposta da 154 
Coordenação do PPGZOO de incluir docente responsável pela disciplina de Docência 155 
Orientada. Prof. Aleksandro esclarece que quando era coordenador realizou consulta 156 
sobre atribuir carga horária em ensino nesta disciplina, e teve retorno positivo. 157 

Rogério se disponibilizou a tornar-se responsável pela disciplina. 3.5 Alterações de 158 
plano de estudo (pequena monta): Foi comunicada pela Profa. Maria Luísa as 159 

seguintes aprovações de pedido de alteração de plano de estudos pela coordenação: 160 

Juarez Tomazi filho, Jhonatan P. Boito, Marlon J. Zanotto e Maiquiele C. Deon. Com 161 
a palavra, Prof. Marcel solicita que os professores incluídos como membros de banca 162 
no programa, mesmo que suplentes, sejam previamente consultados. Por fim, a 163 
presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual 164 

lavra a presente ata que após ser lida e discutida, votada e aprovada, será assinada 165 
por mim e por todos os membros presentes à reunião em questão. O conteúdo desta 166 

ata é um resumo das deliberações e a discussão na íntegra foi gravada e está 167 
disponível para os membros do colegiado, mediante a solicitação. Chapecó, aos 168 
dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um. Abaixo assinam os 169 

presentes: 170 

 

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) 


