
Ata da 8ª Reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. 

Às quatorze horas do dia 04 de dezembro de 2020, 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 Leandro Sâmia Lopes, Leonardo 

José Camargos Lara, Sandra Gesteira Coelho e do representante 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 sobre a recoleta 

do Sucupira, cujos dados foram enviados à CAPES no dia 27 de novembro de 2020. A   

Coordenadora Profª Ângela Maria Quintão Lana comunicou ainda sobre a instalação da 

Comissão de Acompanhamento do Reconhecimento de Notório Saber na Pós-Graduação da 

UFMG, formada pelos professores Ana Maria Rabelo Gomes, César Geraldo Guimarães e 

Eduardo Soares Neves Silva. 2– Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária: o Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 7ª Reunião Ordinária. 3 – 

Comunicado de procedimento cirúrgico: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia 

tomou ciência do documento enviado pela discente Clélia Soares de Assis, no qual a aluna 

relata que irá passar por um procedimento cirúrgico visando reparar problemas ocasionados 

por um acidente sofrido. 4 - Apreciar o edital de seleção de bolsas da CAPES: o Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia decidiu que os documentos de inscrição para participar do 

processo seletivo do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 

edição 2020/2021, lançado pela CAPES, devem ser enviados para o e-mail do Colegiado até o 

dia 15 de dezembro de 2020. As inscrições serão avaliadas pelos membros do Colegiado, em 

reunião dia 18 de dezembro de 2020 as 8:30 horas, que indicará uma banca de seleção para o 

processo PDSE. O colegiado decidiu que a banca será composta por docentes do programa 

que não tenha orientado inscrito na Chamada Interna Nº 03/2020. 5 – Indicação de comissão 

para avaliação de currículos da prova de títulos do processo seletivo 2021: O Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia nomeou os professores Eduardo Maldonado Turra 

(PRESIDENTE), Ângela Maria Quintão Lana, Daniela Chemim de Melo Hoyos, Galileu Crovatto 

Veras, Itallo Conrado de Araújo e o discente Luiz Felipe Martins Neves para comporem a 

Comissão para Avaliação de Currículos para a Prova de Títulos dos candidatos ao Programa 

de Zootecnia, níveis Mestrado e Doutorado, do Edital Regular de Seleção 01/ 2021 e Edital 

Suplementar de Seleção 01/2021. 6 – Apreciar certificado de idioma estrangeiro: O Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a utilização do certificado de inglês 

do aluno Fausto Expedito de Queiroz, expedido pela Unimontes, com nota obtida de 71, como 

comprovação de proficiência em idioma estrangeiro. O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, por unanimidade, a utilização do certificado de inglês do aluno Pedro 

Gomes Gamarano, expedido pela Universidade Federal de Santa Catarina, com nota obtida de 

9.5, como comprovação de proficiência em idioma estrangeiro. 7 – Apreciar indicação de 

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



qualificação do aluno Franklin Fernando Batista da Costa, composta pelos professores Eduardo 

Maldonado Turra (Presidente), Érika Ramos de Alvarenga e Marcelo Rezende Luz. O Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a banca de qualificação da aluna Barbara Lopes de 

Oliveira, composta pelos professores Dalton de Oliveira Fontes (Presidente), Luiz Carlos 

Machado e Vanessa Avelar Silva. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a 

banca de qualificação do aluno Túlio Pacheco Boaventura, composta pelos professores Gisele 

Cristina Favero (Presidente), Glauber David Almeida Palheta e Rodrigo Takata. 8 – Apreciar 

pedido de prorrogação de prazo para qualificação: O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, por unanimidade, a prorrogação de prazo para qualificação do aluno 

Matheus de Almeida Ferreira por 02 (dois) meses. O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, com abstenção de voto do professor Leandro Sâmia Lopes, a prorrogação 

de prazo para qualificação da aluna Bárbara Martins Rodrigues por 02(dois) meses. 9 – 

Apreciar pedido de revalidação de Créditos: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia 

aprovou o pedido de revalidação de créditos da discente Rogéria Maura Pazini Xavier para as 

seguintes disciplinas: Tópicos Especiais em Produção Animal: Fisiologia de peixes tropicais (03 

créditos), Produção Comercial de Peixes (04 créditos), Análise Laboratorial Especial em 

Nutrição Animal (05 créditos) e Tópicos Especiais em Produção Animal: Utilização do software 

R na análise de dados de Ciência Animal (04 créditos), totalizando 16 créditos; e indeferiu o 

pedido de aproveitamento das disciplinas de Atividades Docentes em Zootecnia, por não ser 

permitido o seu aproveitamento pelo regulamento interno do programa. O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de revalidação de créditos da discente Lívia de 

Assis Porto para as seguintes disciplinas: Produção Comercial de Peixes (04 créditos), 

Larvicultura Intensiva de Peixes (04 créditos), Qualidade da Água (03 créditos), Segurança em 

Laboratórios de Experimentação Animal (02 créditos), Tópicos Especiais em Produção Animal 

- ZOO939 (03 créditos) e Tópicos Especiais em Produção Animal - ZOO940 (04 créditos), 

totalizando 20 créditos. 10 - Apreciar sugestão para composição de banca de defesa de 

tese / dissertação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, com abstenção da 

professora Sandra Gesteira Coelho, a banca para defesa de tese da aluna Aloma Eiterer Leão, 

composta pelos professores Sandra Gesteira Coelho (Presidente), Thierry Ribeiro Tomich, 

João Paulo Pacheco Rodrigues, Ricardo Reis e Silva e Luigi Francis Lima Cavalcanti; 

suplentes: Bolivar Nóbrega de Faria e Luciano Soares de Lima. O Colegiado de Pós-Graduação 

em Zootecnia aprovou, em unanimidade, a banca para defesa de dissertação da aluna Iris Assis 

Aganete, composta pelos professores Idalmo Garcia Pereira (Presidente), Leila de Genova 

Gaya e Fábio Luiz Buranelo Toral; suplentes: Fabyano Fonseca e Silva e Denise Aparecida 

Andrade de Oliveira 11 – Apreciar pedido de trancamento: O Colegiado de Pós-Graduação 

em Zootecnia indeferiu o pedido de trancamento de matrícula realizado pelo aluno Lucas Lima 

Ayres. A decisão foi baseada no Regulamento do Programa, o qual exige dos alunos de 

mestrado a adoção do regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao Programa durante 



pelo menos 12 meses. O afastamento para realização de curso de pós-graduação em outra 

universidade, portanto, não é permitido pelo Regulamento. Além disso, o aluno não realizou a 

matrícula no período 02/2020 e, dessa forma, o pedido foi realizado fora do prazo. 12 - Apreciar 

relatório semestral de atividades: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, 

por unanimidade, o relatório semestral de atividades dos seguintes alunos: Bruno Teixeira 

Antunes Costa, Felipe Pedrosa Melgaço, Liliana Kwong Kwai Ling, Lorena da Cunha Porto 

Bandeira, Lorena Salim de Sousa, Matheus de Almeida Ferreira, Rafael Araújo de Menezes, 

Rogéria Maura Pazini Xavier e Soraia Viana Ferreira. 13 -  Apreciar agenda de reunião do 

Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia para 2021/01: O Colegiado de Pós-Graduação 

em Zootecnia decidiu que as reuniões do primeiro semestre do ano de 2021 ocorrerão na sexta 

feira da primeira semana de cada mês, no turno da manhã. 14 -  Discutir aspectos da 

avaliação quadrienal 2017-2020: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia indicou os 

professores Ângela Maria Quintão Lana, Leonardo José Camargos Lara, Sandra Gesteira 

Coelho, o discente Luiz Felipe Martins Neves e a servidora Esther Vinhal Arashiro para 

comporem a comissão que trabalhará na elaboração da proposta de Plano estratégico, Plano 

de ensino e Autoavaliação do PPG-Zootecnia para o relatório Sucupira referente à Quadrienal 

2017-2020. 15 – Outros Assuntos: a) Apreciar plano individual de estudos: O Colegiado 

de Pós-Graduação em Zootecnia indeferiu o plano individual de estudos do aluno João Carlos 

de Freitas Alves devido à falta de uma disciplina obrigatória de Seminários em Zootecnia. b) 

Apreciar indicação de Coorientador: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou 

a indicação do professor Daniel Pereira da Costa  como Coorientador da tese de doutorado da 

aluna Rogéria Maura Pazini Xavier. c) Apreciar pedido de prorrogação de bolsa e prazo 

para defesa: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a prorrogação da bolsa e 

do prazo para defesa do aluno Gean Paulo Andrade Reis pelo prazo de 01(um) mês. d) 

Apreciar aceite de documento para inscrição no processo seletivo 2021: O Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a utilização do documento enviado pela candidata ao 

processo seletivo Laryssa Fernanda Bernardes como comprovante de expectativa de 

conclusão de curso, condicionado a entrega de comprovante de ter obtido o título necessário 

no ato da matrícula. 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, 04 

de dezembro de 2020.  


