ATA N. º 002/2019 – CEEZ/CRMV-PR
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às oito horas, reuniu-se
ordinariamente na sala de reuniões da Sede da Delegacia Regional do
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, em Curitiba PR, a
Comissão Estadual de Educação em Zootecnia (CEEZ/PR) do CRMV/PR, sob
a presidência do Prof. Ulysses Cecato. Estiveram presentes os seguintes
membros: Prof. Edson Luiz de Azambuja Ribeiro, Prof. Marcos Martinez do
Vale, Prof. Nilton Garcia Marengoni, Prof. Paulo Segatto Cella e profa. Verônica
Oliveira Vianna. Ordem do dia: 01) Leitura e aprovação da Ata nº 01/2019; 02)
Discussão e montagem do cronograma do II Seminário de Coordenadores dos
Cursos de Zootecnia do Paraná – novos desafios e inovações; 03) Deliberação
sobre a premiação do Zootecnista Destaque/2018; 04) Discussão e finalização
do artigo sobre Zootecnia 50 anos na Revista do CRMV-PR; 05) Apreciação e
deliberação sobre a atividade – divulgação do CRMV-PR pela CEEZ/CRMVPR; 06) Montagem de um cronograma de trabalho para a CEEZ/CRMV-PR
2019-2020; 07) Participação e organização de eventos pela CEEZ-PR em
2019; Inclusão – 08) Discussão sobre o Enade; e 09) Assuntos gerais. Item
01) O presidente deu ciência da Ata 001/2019 e não havendo nenhuma
correção esta foi aprovada por unanimidade. Item 02) O professor presidente
fez um relato do trabalho de organização para a realização do Seminário - “II
Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná: novos
desafios e inovações” que será realizado Auditório de Pós-Graduação em
Ciência Animal da UEL – Londrina-PR em 30/08/2019. Foi discutida e definida
uma prévia da programação incluindo as palestras, mesas redondas e demais
aspectos envolvendo o Seminário: 07h30 – Recepção, inscrição e entrega de
materiais; 08h00 às 09h30 - Cerimonial de abertura e Premiação do
“Zootecnista Destaque/2018”; 09h30 às 09h50min - Coffee break; 09h50 às
11h00 – Apresentação da matriz curricular de Zootecnia (MCZ), com destaque
dos pontos considerados relevantes e/ou deficientes e, um compêndio das
matrizes curriculares das IES paranaense; 11h00-12h00 – Mesa redonda com
os coordenadores dos cursos e, como moderadores os membros da CEEZ do
CRMV-PR; 12h00 às 13h30 – Intervalo para almoço; 13h30 às14h20 - Práticas
inovadoras no ensino superior, Palestrante: Profa. Dra. Karina Keller Marques
da Costa Flabian (Grupo GEPE/UEL); 14h20 às 15h10 – A regulamentação do
exercício profissional e o ensino de Zootecnia na perspectiva da mobilidade
acadêmica entre países Ibero-Americana, Palestrante Prof. Dr. Marinaldo
Divino Ribeiro (Presidente da ABZ-Brasil); 15h10-15h50 - Apresentação de
proposta para criação do curso de Engenharia Zootécnica, Palestrantes: Prof.
Dr. Marco Antonio Possenti e Prof. Dr. Paulo Cella (UFTPR Dois Vizinhos);
15h50 às 16h10 - Coffee break; 16h10-17h30 – Mesa redonda e como
moderadores os membros da CEEZ do CRMV-PR; 17h30 – Encerramento do
seminário. Item 03) Ficou deliberado que o cerimonial de entrega da premiação
do “Zootecnista Destaque/2018 será realizado logo após a abertura do II
Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná em
30/08/2019 na UEL em Londrina-PR. Item 04) O presidente solicitou a
presença da Sra. Thainá Laureano que forneceu as informações a respeito do
material que os membros da comissão haviam encaminhado para elaboração
do artigo sobre “Zootecnia 50 anos” na revista do CRMV-PR. Segundo a

Thainá o artigo encontra-se em construção e será publicado em breve; Item
05) Neste item – houve a participação do nosso colega Carlos Frederico
Grubhofer que se responsabilizou por disponibilizar o material com os dados
em slides do formato de apresentação do CRMV/PR para a CEEZ realizar a
divulgação na forma de palestra a ser ministrada aos acadêmicos de zootecnia.
Foi discutido na reunião que os membros da CEEZ realizarão uma
análise/atualização das informações e, encontre dentro do seu curso o melhor
formato e a época para apresentar o material de divulgação do CRMV-PR.
Além disso, foi sugerida a troca entre membros da CEEZ, da sua apresentação
no seu curso de origem (já justificado na reunião), por exemplo, O Prof.
Ulysses apresentará para os acadêmicos de Londrina (UEL) e o Prof. Edson,
para os de Maringá (UEM). O Prof. Ricardo pode acompanhar a equipe UEMUEL e os demais membros da CEEZ poderão falar com o Carlos para ver
quem poderá acompanhar as equipes Ponta Grossa-Curitiba (Profa. Verônica e
Prof. Marcos) e Dois Vizinho-Marechal Cândido Rondon (Prof. Paulo e Prof.
Nilton). Também para facilitar aventou-se a possibilidade de um Delegado
Regional - Zootecnista próximo às IES para auxiliar na apresentação. Sugeriuse que, dentro do possível, realizar as atividades antes da saída dos
acadêmicos formandos para seus estágios. Portanto, cada um ficou
responsável para providenciar a compatibilidade de agenda até meados de
julho/2019. Item 06) Neste item, o professor presidente enfatizou a
necessidade de atualizações do atual cronograma de trabalho para CEEZ na
gestão 2019 e elaboração do plano de trabalho para 2020 que se encontra em
construção. Dentre as metas a serem atingidas em 2019 incluem: reuniões
ordinárias (agosto e novembro), divulgação do CRMV-PR pela CEEZ (julho),
realização do II Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do
Paraná (agosto), participação do Zootec/2019 (agosto), participação da
Reunião de Entidades de Zootecnistas (agosto), participação do V Seminário
de Ensino de Zootecnia da Região Sul (novembro), entre outros. Item 07) neste
item e conforme se encontra no plano de trabalho da CEEZ foram discutidas e
deliberadas as participações dos membros nos respectivos eventos:
participação dos professores Ulysses Cecato e Nilton Garcia Marengoni no
Zootec/2019 em Uberada-MG, professores Paulo Segatto Cella, Verônica
Oliveira Vianna e Ulysses Cecato na Reunião de Entidades de Zootecnistas em
Esteio-RS, professores Edson Luiz de Azambuja Ribeiro, Ulysses Cecato,
Marcos Martinez do Vale e Nilton Garcia Marengoni no V Seminário de Ensino
de Zootecnia da Região Sul em Xanxerê-SC. Item 08) o presidente relatou que
os coordenadores estão orientados, de acordo com as informações dos
membros da CEEZ, para sensibilizar os acadêmicos dos cursos de Zootecnia
sobre a importância do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade), conforme a necessidade de cada curso. Foi mencionada a divulgação
da Portaria No. 511, de 31/05/2019 que dispõe sobre o componente específico
da área de Zootecnia do Enade 2019. Nada mais havendo a tratar, encerrouse a reunião às 17h30 com os agradecimentos do presidente pelas atividades
realizadas e a participação de todos. Esta Ata vai assinada por mim presidente
e demais membros presentes,
Curitiba-PR, 7 de junho de 2019.
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