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ATA 04/2022 - PPGZ 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, de 

forma virtual (google meet), com a presença dos Professores Leila Picolli da Silva, 
Gilberto Vilmar Kozloski, Luciana Potter e Rafael Lazzari; do representante discente 
do doutorado, Henrique da Costa Mendes Muniz e da representante discente do Mes-
trado, Dinah Pereira Rodrigues – A Profa. Catarina Stefanello estava em férias no 
período - foi realizada Reunião do Colegiado do PPGZ com pauta única: 1. Avaliação 
dos processos de prorrogação de prazo de defesa, conforme determinado na IN 
003/2022-PRPGP: PEN 23081.026994/2022-51 – Prorrogação Alisson André de 
Mello Charão: Foi solicitada prorrogação por mais 6 meses do curso de Mestrado. 
Foi explanado que o aluno já havia solicitado prorrogação em fevereiro de 2020, 
quando encerraria seu prazo legal, por mais 6 meses, a qual foi concedida. Após essa 
solicitação, ocorreu a suspensão das atividades presenciais e os prazos de defesa 
foram suspensos, sendo reestabelecidos em fevereiro de 2022, totalizando 49 meses 
de curso. Em 23 de fevereiro de 2022 a coordenação do PPGZ informou aos discentes 
que estavam com os prazos de defesa suspensos pelo REDE para que regularizas-
sem a situação, conforme instruído na IN 003/2022-PRPGP. Não houve retorno por 
parte do discente ou de seu orientador, se manifestando apenas quando ocorreu úl-
timo aviso, no dia 18 de março de 2022. Diante do exposto e analisando documenta-
ção anexa ao PEN, os membros presentes aprovaram, por unanimidade, o desliga-
mento do aluno Alisson de Mello Charão do curso de Mestrado. PEN 
23081.019760/2022-57 – Prorrogação Matielle Linhares Pittaluga Ebling: Foram 
solicitadas 6 meses de prorrogação. O Colegiado analisou o prazo solicitado, levou 
em consideração o fato do prazo legal ter encerrado em julho de 2021, estando até o 
momento amparada pelos prazos suspensos do REDE. Após análise dos documentos 
anexos do PEN, o Colegiado aprovou por unanimidade prorrogação de prazo por 2 
meses. PEN 23081.019680/2022-00 – Prorrogação Ricardo Gonçalves Gindri: So-
licitou 2 meses de prorrogação. O Colegiado aprovou por unanimidade. PEN 
23081.019722/2022-02 – Prorrogação Juliene da Silva Rosa:  Solicitou 2 meses de 
prorrogação. O Colegiado aprovou por unanimidade. PEN 23081.020524/2022-83 – 
Prorrogação Dinah Pereira Rodrigues: Solicitou 6 meses de prorrogação. Por se-
rem partes interessadas, a Profa. Luciana Potter (orientadora) e a discente Dinah Pe-
reira Rodrigues não se manifestaram. Os demais membros do Colegiado aprovaram 
a solicitação por unanimidade. Por fim, foi analisada a situação da aluna Bárbara Mo-
reira dos Santos. O prazo legal encerrou em julho de 2021 e até o mês de fevereiro 
de 2022 os prazos de defesa estavam suspensos. A sua orientadora, já em novembro 
de 2021 alertou a Coordenação do PPGZ sobre a falta de retorno da discente as suas 
tentativas de contato. As tentativas continuaram, porém sem sucesso, até o presente 
momento. Da mesma forma, a Coordenação também entrou em contato com a dis-
cente para regularização da situação, mas não obteve retorno. No dia 18 de março de 
2022, a Coordenação do PPGZ tentou novo contato para manifestar a situação da 
defesa, igualmente sem sucesso. Diante dos fatos expostos, por unanimidade, o Co-
legiado do PPGZ aprovou o desligamento da aluna Bárbara Moreira dos Santos. Nada 
mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião e lavrou esta ATA que, 
sendo aprovada, será assinada pelos presentes. 
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RAFAEL LAZZARI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

01.10.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

27/03/2022 20:57:25

DINAH PEREIRA RODRIGUES (Aluno de Pós-Graduação)

03.10.05.04.0.0 - PG Zootecnia - Produção Animal - Mestrado - 42002010010M4

28/03/2022 13:51:46

GILBERTO VILMAR KOZLOSKI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

03.40.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - DZOT

28/03/2022 14:27:12

LUCIANA POTTER (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

03.40.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - DZOT

28/03/2022 14:44:45

HENRIQUE DA COSTA MENDES MUNIZ (Aluno de Pós-Graduação)

03.10.05.05.0.0 - PG Zootecnia - Doutorado - 42002010010D5

28/03/2022 16:34:21

LEILA PICOLLI DA SILVA (Coordenador(a) de Curso)

03.10.05.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG em ZOOTECNIA - CPPGZ

29/03/2022 10:58:54
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