
Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às oito horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, 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, 

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 finalização das compras via SEI. Foi informado da 

utilização integral do recurso disponibilizado ao programa, com liberação de verba extra para 

contemplar todos os pedidos. Em seguida, a Coordenadora comunicou que o CAED solicitou 

ao Colegiado que indicasse dois docentes e um técnico administrativo do Programa para 

realizar o teste do sistema virtual de provas que será utilizado nos processos seletivos Editais 

Regular e Suplementar 2021. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia indicou os 

professores Ítallo Conrado de Araújo, Ronald Kennedy Luz e a servidora Esther Vinhal Arashiro 

para o referido teste. 2– Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária: o Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 8ª Reunião Ordinária. 3 – 

Apreciar inscrições para o edital de seleção de bolsas da Capes: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia designou os professores Fábio Luiz Buranelo Toral e Leonardo José 

Camargos Lara, juntamente com o discente Luiz Felipe Martins Neves para comporem 

comissão interna responsável por avaliar as inscrições para o edital de seleção de bolsas da 

Capes. A comissão avaliou os documentos da candidata única, a discente Bárbara Martins 

Rodrigues, aprovando sua participação. Em ato seguinte, o Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou a indicação da comissão, com abstenção de voto do professor Leandro 

Sâmia Lopes. 4 - Apreciar indicação de banca de defesa: O Colegiado de Pós-Graduação 

em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a indicação de banca de defesa de tese da aluna 

Dalvana dos Santos, composta pelos professores Lúcio Carlos Gonçalves (presidente), Alex de 

Matos Teixeira, Cristiano Gonzaga Jayme, Diogo Gonzaga Jayme e Eloisa Oliveira Simões 

Saliba; Suplentes: José Avelino Santos Rodrigues e Ricardo Reis e Silva. 5 – Apreciar projetos 

de pesquisa: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, o 

projeto de pesquisa das discentes Isabella Hoske Gruppioni Côrtes e Flávia Cristina de Oliveira 

e Silva. 6 – Apreciar pedido de prorrogação de prazo para defesa e bolsa: O Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia indeferiu, por unanimidade, o pedido de prorrogação de prazo 

para defesa do aluno Glauber Batista Gois, em função da existência de uma prorrogação de 

prazo e bolsa de três meses, autorizada pelo colegiado do PPG-Zootecnia em reunião do dia 

15 de maio de 2020, cuja vigência ainda não se iniciou. Os membros do Colegiado ponderaram 

que o discente terá direito de realizar um novo pedido em momento mais oportuno, caso 

demonstre a efetiva necessidade de prorrogação superior àquela anteriormente concedida. 7 – 

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



aprovou, por unanimidade, o relatório semestral de atividades dos discentes Flávia Cristina de 

Oliveira e Silva e Glauber Batista Gois. 8 – Outros Assuntos: a) Indicação de Comitê de 

Coorientação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a indicação da 

professora Joana Ribeiro da Gloria como Coorientadora da tese de doutorado da aluna Flávia 

Cristina de Oliveira e Silva. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia homologou a 

indicação do professor Jhones Onorino Sarturi, aprovada ad referendum, como Coorientador 

da tese de doutorado da aluna Bárbara Martins Rodrigues. 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 dezembro de 2020.  


