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ATA N. º 003/2018 – CEEZ/CRMV-PR
Aos vinte nove dias do mês de novembro dois mil e dezoito, as treze horas
reuniram-se ordinariamente na sala de reuniões da CRMV-PR, a Comissão
Estadual de Educação em Zootecnia (CEEZ/PR) do CRMV/PR, sob a
presidência da professora Verônica Oliveira Vianna. Estavam presentes os
seguintes membros: Prof. Edson Luiz de Azambuja Ribeiro, Prof. Marcos
Martinez do Vale, Prof. Nilton Garcia Marengoni; Prof. Paulo Segatto Cella, Prof.
Ulysses Cecato. Pauta da Reunião - Ordem do dia: Item 01. Aprovação de Ata;
02. Discussão e ajustes finais na realização dos Seminários; Item 03. Prêmios
Zootecnista Destaque; 04. Demanda da Comissão para 2019 e 05. Assuntos
Gerais. No item 01 – Foi colocado em discussão os contidos na Ata 002/2018 e,
aprovados por unanimidade. Item 02. A Professora presidente, fez um relato do
trabalho feito para a realização dos Seminários e quanto ao acerto final dos
palestrantes e convocação dos membros de outras instituições, dizendo que
encaminhou convites à várias universidades e outras instituições. Comentou
também que por dificuldade de um palestrante e para isso convidou a professora
Dra. Ana Claudia Ambiel, para proferir palestra no II Seminário de Ensino de
Zootecnia da Região Sul I Seminário de Coordenadores dos Cursos de
Zootecnia do Paraná, por dificuldade da vinda do outro palestrante indicado. O
professor Ulysses, também comentou sobre a indicação do Professor Fabio Leite
Oliveira Cortêz, que é nosso representante na Comissão de RTs do CRMV-PR
para falar de RTs. Após foi discutido e organizado nos Seminário, como
seqüência das palestras, mesas redondas e demais aspectos envolvendo o
Seminário de 30/11/2019 - conforme programação abaixo: 8h – Recepção e
entrega de materiais 8h30min – Cerimônia de abertura 09h10min às 09h40min
– Atribuições do Zootecnista Palestrante: Zootec. Carlos Frederico Grubhofer
(Tesoureiro do CRMV-PR) 09h50min às 10h30min; Responsabilidade Técnica
(RT) Palestrante: Professor Dr. Fabio Leite Oliveira Cortêz (UEM Maringá);
10h30min às 10h45min – Coffee break; 10h55min às 12h – Mesa redonda Moderadora Professora Dra. Verônica; 12 às 13h30min – Intervalo para almoço;
13h30min às 14h – Curricularização da extensão: processo normativo
Palestrante: Dra Marilisa do Rocio Oliveira (Professora UEPG, PR); 14h10min
às 14h50min – Papel da CNEZ junto ao CFMV e trabalhos integrados com CEEZ
e cursos Palestrante: Dra. Ana Cláudia Ambiel (Coordenadora de curso da
UNIOESTE-SP e Presidente da CNEZ) 14h50min às 15h10min – Coffee break
15h10min às 17h – Mesa redonda Moderador: Professor Marcos Martinez do
Vale e 17h às 17h30min – Encerramento. No Item 03, a professora Presidente
disse que em função da eleição no CRMV-PR, ocorreram atrasos em diversas
atividades, culminando problemas no atraso no lançamento de comunicados do
Prêmio Destaque Zootecnista e outros fatos. Comentou que o Professor Marcos
encarregou-se e levou o ofício à ALEP, solicitando o local e a data de entrega
do Prêmio. Todavia, teve que abortar tal solicitação, posteriormente. A
professora Presidente relatou que na época de finalização de inscrições
(16/11/2018) havia muito poucos inscritos, somente três e, sendo dois em uma
mesma área. Diante desse fato, após consulta do Chefe da ASCOM cancelou a
inscrição e entrega do Prêmio que seria realizado no dia 05/12/2018, no plenário
da ALEP-PR. Assim passou-se a discutir a nova data, de inscrição, avaliação e
premiação. Após uma longa discussão, os membros presentes acharam
prudente marcar uma nova data de inscrição e definiram o período de até
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28/02/2019. Quanto a premiação, após a discussão de datas mais propicias,
todos concordaram em, preferencialmente e se possível, fazê-la na semana do
dia Zootecnista - 13 de maio de 2019. Definindo-se o local, em época oportuna.
Logo após a professora Presidente conversou com o Chefe da ASCOM – Tânia
para a colocação dessas novas informações no site e, em outros meios de
divulgação. A professora presidente e o professor Marcos sugeriram que para
uma próxima premiação, fazermos uma comunicação aos RHS das empresas
quanto a premiação, entendendo que isto poderia aumentar o interesse da
indicação de nomes, que isto possibilitará a melhor informação do Prêmio e
podendo assim haver maior interesse dos profissionais e melhorando assim a
competição entre os futuros premiados. Item 04 – houve a indicação de várias
demandas para 2019 e, previstas no planejamento de atividades. O Seminário
de RTS para Zootecnistas previstos foram cancelados, conforme informação do
nosso tesoureiro do CRMV, por isso não seriam mais realizados, por problemas
de custos. E que seriam realizados conjuntamente com os Seminários de RTS
para Medicina Veterinária, em diferentes regiões do Paraná. Também seria
reduzido o número de Seminários previstos para o corrente ano. Assim passouse a discutir um novo seminário previsto e, que seria realizado conjuntamente
com os Coordenadores. E ficou decidiu que este seria realizado em Londrina –
PR, no dia 28/06/2019. Também foi acertado que membros da Comissão, a
partir de junho iriam passar a fazer visitas aos Cursos de Zootecnia para tratar
de assuntos de interesse da Zootecnia e, se possível fazer um levantamento do
perfil dos egressos de cada Curso. O professor Paulo, sugeriu que se discuta na
CEEZ-PR sobre a mudança do nome e estrutura do Curso de Zootecnia.
Segundo ele, a maior parte do Curso no mundo e na América do Sul, seu nome
é Engenharia Zootecnia. O professor Ulysses comentou que em palestra
proferida no Fórum Entidades em 2018, passou-se a informação que cerca de
65% do Curso de Zootecnia na América do Sul, tem o nome de Engenharia
Zootécnica. E, segundo o professor Paulo, existem inúmeras justificativas para
isso. O professor Ulysses, comentou a necessidade em se dar continuidade ao
estudo iniciado no ano de 2017, das avaliações da grade curricular dos Cursos
de Zootecnia do Paraná, com a finalização do compêndio destes em suas
disciplinas, cargas horárias e inovações. Seria oportuno a Comissão faça uma
avaliação destes, apontando os pontos fortes, possíveis diferenciais de cargas
horárias, os pontos inovadores e outros aspectos que julgar-se importante, pára
apresentá-los aos Coordenadores na reunião de Londrina, para que estes os
análise e, se acharem alguns apontamentos interessantes, possam implementálos em suas grades curriculares. Item 05 – Neste Item, foi comunicado pelo
professor Marcos que a sala e logística para o Seminário estavam tudo
organizado lá Centro de Ciências Agrárias da UFPR e, a professora Presidente
solicitou a presença de todos os membros da CEEZ PR, no respectivo evento.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se reunião às 17h30min horas com os
agradecimentos do presidente pelas atividades realizadas e a participação de
todos. Esta ata vai assinada por mim presidente e demais membros presentes,
Verônica Oliveira Vianna
_____________________________________
Ulysses Seção
_____________________________________
Edson Luiz de Azambuja Ribeiro _____________________________________
Marcos Martinez do Vale
_____________________________________
Nilton Garcia Marangoni
_____________________________________
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