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ATA N. º 04/2019 – CEEZ/CRMV-PR
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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove

4

horas, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões do Programa de Pós-

5

Graduação em Zootecnia do Departamento de Zootecnia da Universidade

6

Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba - PR, a Comissão Estadual de

7

Educação em Zootecnia (CEEZ/PR) do CRMV/PR, sob a presidência da Profa.

8

Verônica Oliveira Vianna, devido a ausência justificada do Prof. Ulysses

9

Cecato. Estiveram presentes os seguintes membros Prof. Edson Luiz de

10

Azambuja Ribeiro, Prof. Marcos Martinez do Vale, Prof. Nilton Garcia

11

Marengoni e Prof. Paulo Segatto Cella. Ordem do dia: 01) Leitura e aprovação

12

da Ata nº 03/2019-CEEZ/CRMV-PR: Foi aprovada; 02) Planejamento de

13

atividades da CEEZ para 2019/2020: Foram avaliadas as deliberações do ano

14

de 2019. Iniciou-se a discussão para reconstrução de um cronograma de

15

atividades para o ano de 2020, que serão apresentadas na próxima Reunião

16

Ordinária da CEEZ/CRMV-PR. Ficou pré-agendada a primeira Reunião

17

Ordinária da CEEZ na Sede do CRMV-PR, em Curitiba-PR, para o final do mês

18

de fevereiro de 2020. Foram ratificadas as atividades planejadas de acordo

19

com a demanda da CEEZ e CRMV-PR e aprovadas na Ata CEEZ/CRMV-PR nº

20

03/2019, de 16 de dezembro de 2019. 03) Discussão e posicionamento sobre

21

Cursos de Tecnólogos em Zootecnia e Cursos de Graduação em Zootecnia na

22

modalidade EaD: Após ampla discussão, especialmente nas questões dos

23

cursos ofertados na modalidade EaD, a comissão concorda que a Graduação

24

em Zootecnia poderá acontecer na modalidade semipresencial, desde que

25

mantenha a qualidade de acordo com a demanda das tecnologias de

26

informação e comunicação (TICs) e que fiquem regulamentada nas Diretrizes

27

Curriculares Nacionais (DCN) e nos Projetos Pedagógico dos Cursos (PPC) de

28

graduação em Zootecnia. Além disso, a oferta de disciplinas deve atender os

29

contidos na portaria MEC nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que Dispõe sobre

30

a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na

31

modalidade a distância em cursos de graduação presencial e na nova portaria

32

MEC nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga

33

horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação

34

presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes

35

ao Sistema Federal de Ensino; 04) Continuação das discussões de assuntos

36

abordados na Reunião de Coordenadores na UEL em Londrina: A comissão

37

fez uma autoavaliação da organização/realização do II Seminário de

38

Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná. Foram elogiados a

39

participação de todos os coordenadores dos cursos de Zootecnia do Paraná e

40

a presença de membros do NDE, docentes e discentes da graduação e pós-

41

graduação. A CEEZ sugere que a entrega da premiação do “Destaque

42

Zootecnista” fique desvinculada do cronograma do Seminário. Além disso, a

43

CEEZ entende que deva ser escolhido um ambiente de maior visibilidade para

44

a entrega da premiação; 05) Prêmio Destaque Zootecnista (inclusão de pauta):

45

Foi aprovada uma minuta de revisão, alteração e atualização da resolução

46

CRMV-PR nº 17, de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a instituição do

47

Prêmio Destaque Zootecnista. As alterações encontram-se grifadas no

48

documento (Anexo: Minuta da Resolução CRMV-PR nº XX, de XX de XX de

49

2020); 08) Assuntos gerais: O Prof. Paulo Segatto Cella fez um breve relato da

50

sua participação e do V Seminário de Ensino de Zootecnia da Região Sul,

51

realizado no dia 29/11/2019, na cidade de Xanxerê – SC, enfatizando a

52

importância da representatividade da CEEZ/CRMV-PR no Evento. O Prof.

53

Paulo elogiou os temas das palestras que abordaram sobre o comportamento

54

das pessoas, geração F-5 e a saúde mental, Enade e DCN 2006/problemas

55

crônicos da Zootecnia, entre outros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

56

reunião às 17h30 com os agradecimentos da Profa. Verônica Oliveira Vianna

57

pelas atividades realizadas e a participação de todos. Esta Ata vai assinada por

58

mim presidente e demais membros presentes.

59

Curitiba-PR, 16 de dezembro de 2019.

60
61

Edson Luiz de Azambuja Ribeiro _____________________________________

62

Marcos Martinez do Vale

_______________________________________

63

Nilton Garcia Marengoni

_______________________________________

64

Paulo Segatto Cella

_______________________________________

65

Verônica Oliveira Vianna

_______________________________________

