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Ata da 43ª reunião (ordinária) do Departamento de Zootecnia do Setor Palotina da 1 
Universidade Federal do Paraná, realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e 2 
dezessete. Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete às quatorze 3 
horas e quatro minutos, na Sala de Aula número 03, do Bloco Didático I do Setor Palotina da 4 

Universidade Federal do Paraná, reuniu-se a plenária do Departamento de Zootecnia, sob a 5 
presidência do Chefe do Departamento, professor Américo Fróes Garcez Neto. Presente a 6 

suplente de chefe de Departamento Lilian Dena dos Santos e os membros: Ademir Heldt, 7 
Álvaro José de Almeida Bicudo, André Muniz Afonso,  Leandro Portz, Lilian Carolina Rosa 8 

da Silva, Willian Gonçalves do Nascimento e Marlise Teresinha Mauerwerk. Justificou 9 
ausência os membros: Daiane Güllich Donin, Eduardo Luis Cupertino Ballester, José Antônio 10 

de Freitas, Marlise Teresinha Mauerwerk. Havendo quórum, o Presidente saudou a todos e 11 
deu início a reunião. Ordem do dia: (...) 5. Aprovação de planos de voluntariado 12 

acadêmicos – PVA ano letivo 2017. O Presidente apresentou a proposta sobre os PVA’s 13 
vinculados ao Departamento de Zootecnia para que sejam aprovados em bloco. Deste modo, 14 

havendo a ciência da coordenação de curso e da chefia do departamento, todas as inscrições 15 
de PVA de 2017 ficarão automaticamente aprovadas pela plenária, desde que os formulários 16 

PVA 01 – Plano de Atividades e PVA 02 – Termo de Adesão, estejam devidamente 17 
preenchidos e com as assinaturas, de acordo com a resolução n.º 76/09-CEPE. Assim sendo, 18 

até o final de 2017 não será mais necessário aprovar as novas inscrições de PVA em plenária 19 
departamental. Posto em votação, a proposta foi aprovada unanimidade. (...). Nada mais 20 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 21 
dezesseis horas e sete minutos, da qual eu, Edvaldo da Silva Amaral, secretário dos 22 

Departamentos, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os 23 
presentes. 24 


