
 

 

ATA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ZOOTENCIA   

ATA N°05/2022 
 

 
Aos vinte e seis dias de abril de dois mil e  vinte e dois, às 8h30min,  iniciou-se a reunião do 1 

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

no ambiente virtual Microsoft Teams: https://bit.ly/3EvAQC6, realizada sob a presidência da 3 

Profa. Maria Luísa Appendino Nunes Zotti, com a presença dos membros: Aleksandro 4 

Schafer da Silva, Fernando de Castro Tavernari, Marcel  Manente Boiago, Patrícia Bairros 5 

Alves, Rogério Ferreira. A presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião. 1. Leitura, 6 

discussão e aprovação de atas anteriores: Ata 06 /2021 e Ata 04/2022.  Colocadas em 7 

discussão e votação. Aprovadas por unanimidade.2. Expediente. A Professora Maria Luísa 8 

se inscreve e solicita uma inversão de pauta, sugerindo que o item 3.1 seja discutido após o 9 

processo 11826/2022 (item 3.3) concernente à validação de créditos da mestranda Flávia 10 

Klein. A alteração solicita que o processo que trata do plano de estudo venha após o processo 11 

que trata a validação de créditos, visto que para aprovação do plano de ensino é necessário 12 

a validação das disciplinas. Em discussão e votação. Aprovada por unanimidade. 3 Ordem 13 

do dia. 3.1. Processo UDESC 11564/2022. Validação de disciplina cursada pela mestranda 14 

Mariane Spudeit dal Pizzol. Interessado(a): Mariane Spudeit dal Pizzol. Relator(a): Maria 15 

Luísa Appendino Nunes Zotti. Diligenciado na reunião de 29/03/22. A aluna solicita a 16 

validação de disciplina de Princípios de Melhoramento Animal, cursado na Universidade 17 

Federal de Minas, 2021/1. A relatora se mostra favorável.  Em discussão e votação. Aprovado 18 

por unanimidade. 3.2. Processo UDESC 11826/2022. Solicitação de validação de créditos em 19 

disciplinas da mestranda Flávia Klein. Interessado(a): Flávia Klein. Relator(a): Maria Luísa 20 

Appendino Nunes Zotti. Diligenciado na reunião de 29/03/22. A análise do processo trata-se 21 

do pedido de validação da mestranda Flávia Klein, que solicitou a validação de 13 créditos 22 

em disciplinas cursadas em outras Instituições e na própria Instituição.  Após diligência desse 23 

processo em 29 de março a relatora reitera que a aluna foi esclarecida acerca das disciplinas 24 

deveriam ser computadas com o limite máximo de 16 créditos perante o regimento. A relatora 25 

lê o parecer e o processo é colocado em discussão. Voto relatora: Favorável à aprovação da 26 

validação dos 16 créditos. O Professor Aleksandro observa seu entendimento acerca da 27 

quantidade de créditos que podem ser aproveitadas de acordo com o Regimento Geral, 28 

reiterando que estes vêm a ser no máximo 6 créditos e que, portanto, a solicitação da aluna 29 

excede a quantidade de créditos permitida. A Professora Maria Luísa abre a fala esclarecendo 30 

que a quantidade a que se refere trata-se de créditos cursados em Instituições externas, e 31 

lembra que a solicitação da aluna corresponde a 3 créditos cursados na UFSC e os demais 32 

https://bit.ly/3EvAQC6


 

na própria UDESC. O Professor Aleksandro questiona a interpretação do assunto. O 33 

Professor Rogério se inscreve e cita que o assunto sobre o regimento já foi consultado 34 

diversas vezes, lembrando que para maiores esclarecimentos é necessário o diálogo com a 35 

reitoria e que portanto, toda comunicação é feita via Direção de Pesquisa. Profa.  Maria Luísa 36 

esclarece que esse processo entrou semana passada e fez a diligência sobre não ter clareza 37 

sobre a divergência regimento geral diz 16 créditos como limite máximo para ser validado. A 38 

dúvida era o que a aluna cursou como aluna especial entra nesses 16 créditos ou não. Após 39 

ampla discussão, Prof. Aleksandro pede vista do processo. Concedida vistas ao processo.  40 

3.3. Processo UDESC 11544/2022. Planos de estudo dos ingressantes 2022-1 do Programa 41 

de pós-graduação em Zootecnia. Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Maria Luísa 42 

Appendino Nunes Zotti. Diligenciado na reunião de 29/03/22. A relatora cita que se pautava 43 

na suposição de que o processo da mestranda Klein seria aprovado sugere manter o 44 

processo em diligência, considerando a importância da validação das disciplinas antes das 45 

aprovações dos planos. Aberto à discussão.  Processo diligenciado. 3.4 Processo UDESC 46 

11967/2022. Normativa de defesas do Programa de pós-graduação em Zootecnia. 47 

Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Rogério Ferreira. Diligenciado na reunião de 29/03/22. 48 

Interessado: PPGZOO. Prof. Rogério com a palavra. A discussão será dos artigos 2º e 5º da 49 

normativa 2022/1.  Professor Rogério abre a discussão comunicando que a coordenação 50 

aceitará os projetos desde que estejam com cópia para o orientador para “de acordo”. Abrindo 51 

a discussão, o Professor Rogério consulta os presentes quanto ao envio dos projetos, 52 

perguntando se o professor ou o aluno deve enviar o projeto. Professor Marcel, com a palavra, 53 

sugere que quanto envio concorda que seja o aluno pois a dissertação é sua 54 

responsabilidade, o orientador apenas manifeste o de acordo. Prof. Maria Luisa também cita 55 

que a obra é do mestrando e quem deveria enviar é o aluno, no entanto o orientador precisa 56 

dar o de acordo e cita que nos últimos recebimentos a coordenação está com bastante 57 

trabalho para conferir e encaminhar para a banca, pois a coordenação quer que seja 58 

respeitado as novas normativas criadas pelo PPGZOO para as dissertações. A coordenação 59 

está com muito trabalho para retorno dos alunos para que façam o ajuste dentro de 24 horas 60 

as normas vigentes. Prof. Rogério cita que os mestrandos estão utilizando o modelo de 61 

dissertação antigo utilizado, no entanto o novo formato está disponível na página basta 62 

somente o aluno efetuar o download. Referente ao artigo 5 a sugestão para nova redação 63 

seria: O tempo máximo de apresentação do candidato será definido pelo presidente da banca, 64 

não podendo exceder 60 minutos. Parágrafo único: Recomenda-se o tempo de arguição não 65 

exceda 3 horas. O Prof. Marcel está de acordo em manter a proposta como está. Prof. Rogério 66 

sugere tirar o paragrafo único, Prof. Maria Luisa, Prof. Marcel e demais membros concordam. 67 

Prof. Marcel cita a função do coorientador deve ser definida, envolver em mais projetos e 68 

convidá-lo para participar da banca do aluno. Prof. Rogério concorda que precisa ser definido 69 



 

o papel do coorientador, como deve ser registrado e quais as suas competências, qual 70 

coorientador é válido o citado no plano de estudos ou no projeto, poderia ser incluído nessa 71 

normativa as informações.  Prof. Maria Luisa cita que foi alterado o plano de estudos com 72 

apenas a possibilidade de inserir um coorientador e cita que os coorientadores poderiam ser 73 

credenciados e ter um papel definido na formação do aluno. Prof. Rogério fica na dúvida se 74 

o coorientador pode participar da defesa como membro votante na banca. Prof. Maria Luisa 75 

julga que não tem impedimento no regimento geral. Prof. Marcel é a favor de deixar a palavra 76 

“facultativa”. Prof. Aleksandro acha que o coorientador não deveria estar na banca pois serão 77 

dois membros participantes do projeto e apenas um externo. Prof. Rogério cita que a ideia é 78 

a banca ser composta por quatro pessoas, sendo que o coorientador somaria na discussão 79 

e não contaria seu voto na decisão final. Prof. Maria Luisa cita que a proposta é que não 80 

tenha direito a voto, hoje na prática o coorientador não participa, também na normativa não 81 

cita que a banca deverá ser de três membros apenas, no regimento geral cita no mínimo três 82 

membros. Prof. Rogério cita que deverá ser criado um artigo sobre os membros da banca, é 83 

redigido o art. 4 da normativa e incisos. Prof. Maria Luisa cita que foram incluídos outros 84 

elementos na normativa além da proposta enviada inicialmente aos professores do programa 85 

e que poderia ser enviada a versão final por e-mail a todos para conhecimento e sugestões. 86 

Prof. Rogério cita que na normativa consta a questão da possibilidade de bancas de defesa 87 

serem online e seria importante aprovar a normativa caso no mês de abril houvessem bancas. 88 

Prof. Maria Luisa questiona se seria possível os membros participarem de forma online, sendo 89 

a banca (aluno) e outros membros presencial. Prof.Maria Luisa julga que não tem prejuízo se 90 

caso não for aprovada a normativa hoje e sugere manter a diligência para fazer mais uma 91 

rodada de discussão na próxima reunião. Prof. Rogério acata a sugestão e na próxima 92 

reunião faremos uma discussão mais sucinta. Processo mantido em diligência. 3.5 Processo 93 

UDESC 13252/2022. Validação do exame de proficiência em língua inglesa da mestranda 94 

Camila Cecatto Ferreira. Interessado(a): Camila Cecatto Ferreira. Relator(a): Marcel Manente 95 

Boiago. O relator lê parecer referente ao processo que trata da solicitação de validação do 96 

exame de proficiência em língua inglesa da mestranda Camila Cecatto Ferreira. No processo 97 

está anexado a declaração datada do dia 30/03/2022 emitida pelo Departamento de Língua 98 

e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se observa que a 99 

acadêmica obteve nota 8,5 no exame de proficiência em língua inglesa. Segundo o artigo 6º 100 

da IN 01/2020  da  UDESC  CEO,  o  (a)  “discente  dos  programas  de  Pós-Graduação,  101 

Stricto Sensu, da UDESC Oeste/CEO poderá  validar  o  exame  de  proficiência  em  língua  102 

estrangeira  inglesa  realizado  em  outras instituições  públicas  de  ensino  superior,  desde  103 

que  respeite  a  pontuação  mínima,  nota  7,0  (sete vírgula zero) e o prazo de validade  do  104 

exame,  o  período  máximo  de  5  (cinco)  anos,  mesmo  quando  não  estiver especificado”. 105 

Consta ainda no processo a declaração da coordenadora do PPGZOO (Prof. Maria Luísa A. 106 



 

Nunes Zotti) de que a interessada é regularmente matriculada no curso de mestrado do 107 

PPGZOO. O relator é de parecer favorável à  validação  do  exame  de proficiência em língua 108 

inglesa da mestranda Camila Cecatto Ferreira. Em votação. Em discussão. Aprovado por 109 

unanimidade. 3.6 Processo UDESC 12950/2022. Homologação do Ad referendum da 110 

solicitação de agendamento da banca de Matheus Hillard Farret. Interessado(a): PPGZOO. 111 

Relator(a): Patrícia Alves. O relator lê parecer que o pedido trata-se da homologação do ad 112 

referendum do pedido agendamento e defesa de mestrado de Matheus Hillard Farret. O aluno 113 

cumpriu os requisitos previstos na Resolução 013/2014/Consepe e normativas internas do 114 

PPGZOO conforme declaração expedida pela coordenação tendo o projeto de pesquisa 115 

aprovado, conforme processo UDESC/17579; aprovação  do  pedido  de  aproveitamento  do  116 

exame  de  proficiência  em  Língua (Processo UDESC25786/2021)  e  cumpriu  seu  plano  117 

de  estudos  (Processo  UDESC 30414/2020,  com  alteração  de  pequena  monta  aprovada  118 

em  28/03/2022)  com conceito médio superior a B. O ad referendum se justifica devido ao 119 

prazo para emissão de portaria pois a banca ocorreu em 22/04/2022. Em discussão e 120 

votação. Aprovado por unanimidade. 3.7 Processo UDESC 15119/2022. Homologação do Ad 121 

referendum da solicitação de agendamento da banca de Carlos Jonatas de Sousa Teixeira. 122 

Interessado(a): PPGZOO. Relator(a): Aleksandro Schafer da Silva. O relator lê parecer 123 

citando que o processo apresenta todos os documentos que comprovam que o mestrando 124 

cumpriu os requisitos mínimos para agendamento da defesa do mestrado. A defesa está 125 

prevista para ocorrer no dia 05 de maio de 2022.  O relator apresenta voto favorável a 126 

aprovação por ad referendum da coordenação do PPGZOO para o agendamento de defesa 127 

de mestrado de Carlos Jonatas de Sousa Teixeira. Em discussão e votação. Aprovado por 128 

unanimidade. 4 Assuntos Gerais: 4.1 Homologação da alteração de pequena monta do 129 

plano de estudo (a) aluno(a) Matheus Hillard Farret, aprovada em 28/03/2022. As alterações 130 

foram solicitadas via formulário eletrônico, sendo de até seis créditos. A alteração é 131 

considerada de pequena monta e aprovado pela coordenação sendo feita a comunicação ao 132 

colegiado em assuntos gerais. 4.2 Alteração de pequena monta do(a) aluno(a) Jéssica Line 133 

Farias de Lima, aprovada em 06/04/2022. As alterações foram solicitadas via formulário 134 

eletrônico, sendo de até seis créditos. e é considerada de pequena monta e aprovado pela 135 

coordenação e feita a comunicação ao colegiado em assuntos gerais. 4.3 Alteração de 136 

pequena monta do(a) aluno(a) Carlos Jonatas de Sousa Teixeira, aprovada em 07/04/2022. 137 

As alterações foram solicitadas via formulário eletrônico, sendo de até seis créditos. e é 138 

considerada de pequena monta e aprovado pela coordenação e feita a comunicação ao 139 

colegiado em assuntos gerais. Profa. Maria Luisa cita que está sendo muito recorrente no ato 140 

do agendamento da banca conferir o histórico com o plano de estudos e não ser compatível, 141 

então o aluno deverá solicitar alteração. Pede auxílio aos orientadores para ajudar nessa 142 

conferência durante o curso. 4.4 Proposta de uso do Recurso PROAP- Prof. Maria Luisa cita 143 



 

que o cenário mudou em relação a 2021 pois agora as bancas serão presenciais e a forma 144 

de utilização do recurso deverá ser remanejado. Somando o recurso de 2021 e 2022, total 145 

R$ 35.760, reais que podem ser gastos com material de consumo, passagem e despesas 146 

com locomoção, apoio a organização e realização de eventos, serviço de terceiros pessoas 147 

físicas e jurídicas, diárias e passagens, o plano de trabalho pode envolver por exemplo dentro 148 

das rubricas manutenção equipamentos, material de consumo para laboratório. Prof. Marcel 149 

questiona como seria a regra para distribuição do recurso, sugere 40% para uso de bancas 150 

conforme demanda e 60% para consumo de forma igualitária. Prof. Rogério concorda da ideia 151 

de uma parte do recurso ser para uso geral e outra porcentagem para material e que poderia 152 

consultar histórico de gastos com a coordenação anterior (Prof. Diovani). Prof. Maria Luisa 153 

cita que conversou com o Prof. Diovani e que ele informou que eram poucos pedidos para 154 

uso do recurso e que não tem registro desse gasto. Prof. Aleksandro sugere uso de 60% pelo 155 

número de orientados do professor pois esse recurso é para o trabalho dos alunos. Prof. 156 

Fernando cita que usou recurso da Embrapa para suas bancas e para um evento, mas 157 

poderia utilizar o recurso da Udesc. Prof. Rogério concorda em equilibrar de alguma forma e 158 

fazer a divisão pelo número de orientados, no entanto o recurso tem uma janela e vale o 159 

número de orientados a partir de que data porque na prática é de difícil aplicação e sugere a 160 

divisão por professor. Prof. Aleksandro cita que essa divisão do recurso por orientado é 161 

utilizado na UFSM, a sugestão é para questões práticas inclusive nos documentos de 162 

prestação de contas pede o projeto ao qual o recurso será utilizado, para que será usado, 163 

oque será comprado, por exemplo um reagente que não está no projeto do aluno não será 164 

aprovado a compra e prestação de contas no SECORE. O processo de PROAP é burocrático 165 

inclusive os professores não estavam usando o recurso antigo que exigia esse processo, 166 

nosso centro usou todo esse recurso e por isso a CAPES renovou o auxilio para toda a 167 

UDESC e possivelmente receberemos mais recurso. Com a mudança do formato do PROAP 168 

para uso direto pela conta pesquisador facilitará o uso e prestação de contas. O prof. 169 

Aleksandro também sugeriu a retirada do uso de traduções pois temos uma boa rubrica na 170 

DPPG via centro e reforça a ideia de divisão de recurso por orientado. Prof. Rogério é a favor 171 

do uso do recurso por professor. Prof. Maria Luisa reforça que a utilização do recurso é nos 172 

trabalhos envolvidos no programa. Prof. Aleksandro relembra o prazo de uso do recurso neste 173 

novo formato é até a data de término do mandato do coordenador por isso estão discutindo 174 

novamente a questão do mandato de dois anos da coordenação para três anos. Também os 175 

Pró-reitores estão solicitando que a CAPES aprove a transferência de recurso na troca do 176 

coordenador. Prof. Aleksandro também cita que programa também pode solicitar mudança 177 

de rubrica durante o ano. Prof. Maria Luisa enfatiza o término do mandato em fevereiro de 178 

2023 e que todos estão de acordo com a metodologia será a divisão igualitária entre os 179 

professores credenciados no programa, 40% para uso do programa e 60% para ser divido 180 



 

entre os professores. Prof. Maria Luisa enviará um e-mail sobre a divisão do recurso na 181 

mesma proposta do que foi feito no recurso FAPESC e em agosto será uma data prévia para 182 

redistribuição para quem usou o recurso. 4.5 Comissão de reforma curricular do plano de 183 

curso. Prof. Maria Luisa enfatiza que o regimento geral prevê que os regimentos internos 184 

sejam extintos e deverão ser criados normativas internas, assim como deverá ser feito uma 185 

reforma curricular no curso. Prof. Aleksandro é favorável a formação da comissão e sugere a 186 

participação de professores de fora do colegiado (e somente um ou dois representantes da 187 

coordenação). Prof. Maria Luisa está de acordo da formação da comissão de professores de 188 

fora do colegiado e que todos participem desse trabalho pois é essencial para a própria 189 

existência do curso. Pede que todos ajudem na sensibilização do convite aos demais 190 

professores do programa para que haja um engajamento de todos. O colegiado entende que 191 

o Prof. Rogério e Prof. Maria Luisa deverão integrar a comissão e mais dois ou três membros. 192 

4.6 Abandono de curso- Prof. Aleksandro questiona sobre a aluna Maiani que abandonou o 193 

curso, como será feito o desligamento formal da aluna. Prof. Maria Luisa explica que após o 194 

processo de dilatação do prazo para conclusão do curso, acarretou na situação da aluna não 195 

cumprir requisitos para agendamento da banca e será cadastrada na Sucupira dessa forma. 196 

Prof. Fernando cita que ela não cumpriu os prazos de entrega da dissertação para correção 197 

e o abandono se entende a partir do momento que a aluna não cumpriu com a entrega da 198 

dissertação. Prof. Rogério questiona como se registra esse fato ocorrido. Prof. Maria Luisa 199 

cita o art.7 Regimento Geral da UDESC que cita os casos que o aluno será desligado, dentre 200 

eles se não cumprir os prazos e exigências regimentais. Prof. Fernando entende que a aluna 201 

não cumpriu o prazo de agendamento da banca, bem como entrega da dissertação e chegou 202 

a uma situação insustentável pois a aluna enviou posteriormente uma dissertação que exigia 203 

muitas correções. O colegiado está de acordo com a situação da aluna que em resumo teve 204 

o prazo para defesa prorrogado e não entregou a dissertação até a data prevista, sendo assim 205 

não cumpriu os requisitos para agendamento da banca caracterizando o abandono do curso. 206 

Por fim, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual 207 

lavrou a presente ata que após ser lida e discutida, votada e aprovada, será assinada por 208 

todos os membros presentes à reunião em questão. O conteúdo desta ata é um resumo das 209 

deliberações e a discussão na íntegra foi gravada e está disponível para os membros do 210 

colegiado, mediante a solicitação. Chapecó, aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil 211 

e vinte e dois. Abaixo assinam os presentes: 212 

 Maria Luísa Appendino Nunes (presidente) 213 

 Rogério Ferreira (membro) 214 

 Aleksandro Schafer da Silva (membro) 215 



 

 Fernando Tavernari (suplente) 216 

 Marcel Manente Boiago (membro)  217 

 Patrícia Alves (membro). 218 


