ATA N. º 03/2019 – CEEZ/CRMV-PR
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões do Laboratório de Informática do
Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em
Londrina – 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 02/2019-CEEZ/CRMV-PR: Foi aprovada. 02) Discussão sobre as atividades
a serem realizadas no segundo semestre de 2019: Foram deliberadas as
solicitações de recursos para participação de três membros (a definir) da
CEEZ/CRMV-PR no V Seminário de Ensino de Zootecnia da Região Sul, que
será realizado em Xanxerê-SC, em 29/11/2019; Foi pré-agendada a quarta
Reunião Ordinária da CEEZ na Sede do CRMV-PR, em Curitiba-PR, para os
dias 12 e 13/12/2019; Possibilidade de participação dos membros da CEEZ em
demais eventos de Zootecnia para representar a Comissão. 03) Discussão da
previsão de atividades da CEEZ, por solicitação do CRMV-PR, em 2020:
Foram iniciadas as discussões do planejamento das atividades e elencadas as
quatros Reuniões Ordinárias da CEEZ, pré-agendada para os meses de março,
junho, setembro e dezembro de 2020; Participação dos membros da CEEZ no
Zootec 2020, no VI Seminário de Ensino de Zootecnia da Região Sul, no III
Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná, na Reunião
de Entidades de Zootecnistas; Elaboração de material de divulgação da
atuação profissional dos Zootecnistas; entre outros que surgirem de acordo
com a demanda da CEEZ e CRMV-PR. 04) Preparo de Compêndio dos
Currículos do Curso de Zootecnia do Paraná e discussão para apresentação no
II Seminário de Coordenadores do dia 30/08/2019: A Profa. Sandra Galbeiro
(UEL) foi convidada para participar da reunião e apresentou o material
elaborado à CEEZ. Após a análise do Compêndio os membros da CEEZ
sugeriram algumas correções, atualizações e auxiliaram na sintetização dos
dados dos currículos dos cursos de Zootecnia do Paraná para serem
apresentados pela Profa. Sandra Galbeiro no Seminário do dia 30/11/2019. 05)

Preparo e discussão do II Seminário de Coordenadores dos Cursos de
Zootecnia do Paraná: Foram realizados os ajustes finais para o Seminário de
Coordenadores e o cerimonial da premiação do ano de 2018 do “Destaque
Zootecnista”. A programação foi confirmada e mantida, conforme aprovada na
ATA 02/2019 - CEEZ/CRMV-PR. 06) Premiação do ano de 2018 do “Destaque
Zootecnista” (inclusão de pauta): Este item foi amplamente discutido e após as
análises dos relatos das experiências adquiridas na organização e realização
da premiação nas versões anteriores sugeriu-se que a periodicidade da
premiação passe de anual para bianual. 07) Discussão da divulgação do
material do CRMV-PR pela CEEZ/CRMV-PR (inclusão de pauta): O professor
presidente fez um relato justificando que não foram possíveis realizar estas
atividades no presente ano letivo, pois não houve tempo hábil para a CEEZ
providenciar a compatibilidade de agenda antes da saída dos acadêmicos
formandos para seus estágios. Portanto, ficou acordado que esta atividade
será reavaliada e incluída no cronograma de trabalho da CEEZ/CRMV-PR para
2020. 08) Assuntos gerais: O Prof. Nilton Garcia Marengoni fez um breve relato
da sua participação e do Prof. Ulysses Cecato no Zootec 2019, realizado em
Uberaba-MG,
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CEEZ/CRMV-PR no Evento. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 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, 29 de agosto de 2019.
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