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

Às oito horas e trinta minutos do dia três de março de dois mil e vinte e um, o Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia reuniu-se, remotamente, sob a presidência da 

Coordenadora Profa. Ângela Maria Quintão Lana e com a presença dos professores Fábio Luiz 

Buranelo Toral, Leandro Sâmia Lopes, Leonardo José Camargos Lara, Eloisa de Oliveira 

Simões Saliba, e do representante discente Luiz Felipe Martins Neves. Pauta: 1- 

Comunicações: A Coordenadora Profª Ângela Maria Quintão Lana cumprimentou os membros 

do colegiado e justificou a antecipação da reunião ordinária do mês de março para a presente 

data pela necessidade de homologar o resultado preliminar do processo seletivo Edital 01/2021 

para divulgação no dia 5 de março de 2021, respeitando assim os prazos estabelecidos no 

edital. Em seguida, a Profª Ângela informou aos demais membros que o prazo para envio do 

Relatório Sucupira 2020 foi prorrogado para o dia 23 de abril de 2021 e o envio dos destaques 

do quadriênio para o dia 31 de maio de 2021. Em seguida, a Coordenadora comunicou sobre 

a alteração nos critérios para concessão de bolsas da Capes e sobre o corte que será realizado 

nas bolsas disponíveis atualmente no programa. Por fim, informou que ainda não há 

posicionamento oficial dos critérios de concessão que serão utilizados pela Fapemig e que 

aguarda o lançamento do Edital do CNPq de concessão de bolsas para mestrado e doutorado. 

2 – Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2021: O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 2ª reunião ordinária de 2021.  3 – Homologar 

banca de qualificação da discente Débora Roque de Freitas Andrade: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia homologou a banca de qualificação da discente Débora Roque de 

Freitas Andrade, composta pelos professores Ângela Maria Quintão Lana (Presidente), Mayara 

Gonçalves Fonseca, Walter Motta Ferreira. 4 - Homologar oferta de disciplinas para o 1º 

semestre de 2021: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia homologou a oferta de 

disciplinas para o 1º semestre de 2021. 5 – Apreciar resultado do processo seletivo edital 

01/2021: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, o resultado 

do processo seletivo da banca de Aquacultura. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia 

aprovou, por unanimidade, o resultado do processo seletivo da banca de Genética e 

Melhoramento Animal. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por 

unanimidade, o resultado do processo seletivo da banca de Produção e Nutrição e Não-

Ruminantes. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, o 

resultado do processo seletivo da banca de Ruminantes. Após a aprovação dos resultados, o 

Colegiado definiu que será feita uma proposta de aprimoramento para o processo seletivo 2022, 

a qual será submetida a avaliação na reunião do mês de abril de 2021. 6 – Apreciar 

desempenho no curso de mestrado do estudante Dione Afonso Porto: O discente Dione 

Afonso Porto não compareceu à segunda reunião para a qual foi convocado, no dia 09 de 

fevereiro de 2021, às 14 horas. O estudante tampouco justificou a ausência na reunião ou 

respondeu às diversas tentativas de contato do Colegiado. O Colegiado de Pós-Graduação em 



Zootecnia decidiu pelo desligamento do discente Dione Afonso Porto por abandono de curso. 

7 - Apreciar pedido de revalidação de créditos:  O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, por unanimidade, a revalidação de créditos da disciplina Fundamentos de 

Bioquímica de Peixes (03 créditos) pela aluna Rogéria Maura Pazini Xavier. O Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, com abstenção do professor Leonardo José Camargos 

Lara, a revalidação de créditos das disciplinas Planejamento e Análise de Experimentos (06 

créditos), Tópicos especiais em produção animal: Embriologia e embriodiagnóstico aplicados à 

avicultura industrial (04 créditos), Discussão de artigos científicos - Avicultura (02 créditos), 

Produção de poedeiras comerciais (03 créditos), Tópicos especiais em nutrição de não 

ruminantes: Aditivos para rações de aves e suínos (02 créditos), Tópicos especiais em 

produção animal: Discussão de artigo científico (Avicultura) (02 créditos), Produção de matrizes 

e incubação (03 créditos) pela aluna Tainá Silva Brandão Lopes. 8 - Apreciar indicação de 

banca de qualificação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por 

unanimidade, a banca de qualificação do aluno Matheus de Almeida Ferreira, composta pelos 

professores Walter Motta Ferreira (presidente), Melissa Izabel Hannas e Cheila Roberta 

Lehnen.   9 - Apreciar pedido de prorrogação de prazo para qualificação: O Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, com abstenção da professora Eloisa de Oliveira Simões 

Saliba, a prorrogação do prazo para qualificação do aluno Henrique Fonseca Lopes por 02 

meses. 10 - Apreciar pedido de prorrogação de prazo para defesa: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia aprovou, com abstenção da professora Eloisa de Oliveira Simões 

Saliba, o pedido da aluna Jaqueline Simões Saliba para prorrogação do prazo para defesa de 

tese por 06 meses. 11 - Outros assuntos: a) Apreciar Comitê de Coorientação: O Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, o credenciamento do professor 

Matheus Anchieta Ramirez como Coorientador da tese de doutorado da aluna Isabella Hoske 

Gruppioni Côrtes. b) Alteração da data da assembleia com professores:  Devido à 

adequação de agenda de membro do colegiado, decidiu-se por alterar a data da assembleia 

com os professores para a debate do Planejamento Estratégico e Autoavaliação do Programa 

de Pós Graduação em Zootecnia-UFMG para o dia 12 de março de 2021. 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, 03 de março de 2021.   

 

 

 


