
Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às oito horas e trinta minutos do dia 01 de junho do ano de dois mil e vinte, 

o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia se reuniu de maneira 

remota, sob a presidência da Coordenadora Profa. Ângela Maria Quintão Lana, com a 

presença dos professores, Fábio Luiz Buranelo Toral, Leandro Sâmia Lopes, Leonardo 

José Camargos Lara, Sandra Gesteira Coelho, e o discente Luiz Felipe Martins Neves. 

Pauta: 1-  Comunicações A Coordenadora Profa. Ângela Maria Quintão Lana 

cumprimentou os membros do colegiado e, em seguida fez os comunicados da reunião 

virtual dos coordenadores de Programa de Pós-graduação da UFMG com o Pró-reitor 

da Pós-graduação da UFMG, Prof. Fábio Alves, ocorrida no dia 26 de maio de 2020. 

2- Discutir retorno das aulas das disciplinas da pós-graduação: Com base em 

consulta ao corpo docente a respeito do retorno das aulas, realizado por questionário 

no Google forms na semana anterior, o Colegiado votou para que as atividades 

acadêmicas devem retornar de maneira remota. Ficou definido que será solicitado à 

Pró-reitoria de Pós-graduação autorização para reinício das aulas, com data sugerida de 

15/06/2020.  3- Apreciar pedidos de prorrogação de bolsa O Colegiado deferiu o 

pedido de prorrogação de bolsa dos alunos Arthur Cavatti Netto e Felipe Pedrosa 

Melgaço, devido ao prazo insuficiente para adaptação dos projetos e à necessidade de 

realizar experimentos. O colegiado indeferiu o pedido de prorrogação do aluno André 

Ferreira, devido à expectativa de possibilidade de adequação do projeto e experimentos 

ao prazo para conclusão do curso. O colegiado sugere que seja feita a antecipação da 

qualificação, dessa forma adiantando etapas que poderiam ser feitas durante o 

isolamento, o que permitirá mais tempo para as demais atividades.  O Colegiado 

indeferiu o pedido de prorrogação de bolsa da aluna Camila Oliveira Paranhos, devido 

à expectativa de possibilidade de adequação do projeto e experimentos ao prazo para 

conclusão do curso. O colegiado sugere que seja feita a antecipação da qualificação, 

dessa forma adiantando etapas que poderiam ser feitas durante o isolamento, o que 

permitirá mais tempo para as demais atividades.  O Colegiado indeferiu o pedido de 

prorrogação de bolsa do aluno Rafael Cavaca Alves do Valle, devido a agência de 

fomento não permitir a prorrogação de bolsas para meses anteriores à publicação da 



prorrogação, além disso o referido estudante já teve sua bolsa cancelada ao completar 

24 meses em 28 de fevereiro de 2020. O colegiado indeferiu o recurso do aluno Fábio 

Aremil Costa dos Santos devido ao critério de tempo para conclusão de curso. O 

Colegiado esclarece que este critério foi utilizado para julgamento de todos os pedidos 

e que, mantendo a isonomia, nenhum pedido com previsão de conclusão posterior a 

fevereiro de 2021 foi deferido. O colegiado destacou que a Capes determinou que o 

tempo de titulação não será considerado na avaliação no Quadriênio 2017-2020, 

entretanto, para o quadriênio seguinte não há definição da Capes quanto ao tempo de 

titulação. A prorrogação de prazos, neste momento, poderia comprometer a avaliação 

do Programa de Pós-graduação no próximo quadriênio.  4- Regulamento da Pós-

graduação. O colegiado definiu que haverá reunião no dia 08 de junho de 2020, às 14 

horas, para tratar do regulamento do programa e, em todas as segundas feiras seguintes 

até a finalização dos trabalhos. 5- Outros assuntos: Nada mais havendo a tratar, a 

coordenadora agradeceu a participação dos membros e declarou encerrada a reunião 

deste Colegiado, da qual eu, Esther Vinhal Arashiro, na qualidade de Secretária, lavrei 

a presente ata, que dato e assino após as assinaturas da Coordenadora e demais 

membros presentes do Colegiado. Belo Horizonte, 15 de maio de 2020. 


