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

Zootecnia. Às quatorze horas do dia 15 de maio 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 única: Apreciar os pedidos de prorrogação de bolsa devido à pandemia 

COVID-19: A Coordenadora Ângela Maria Quintão Lana cumprimentou os membros 

do colegiado e fez os comunicados de forma breve. O Colegiado iniciou a apreciação 

dos pedidos de prorrogação de bolsas recebidos com a leitura das justificativas e 

aprovou os seguintes pedidos de prorrogação de bolsa dos alunos com prazo de curso 

previsto para fevereiro de 2021: Agda Caroline Silva Pena; Amanda Rodrigues 

Fernandes; Bárbara Stéfani Silva Mol; Bruno Teixeira Antunes Costa; Gabriela 

Canabrava Gouveia; Giselle Campos Silva da Costa; Glauber Batista Gois; Helder de 

Oliveira Guilherme; Isabela F. Araújo Torres; Janaina Adna Barbosa Sena; Jaqueline 

Simões Saliba; Jessica Lage; Lorena da Cunha Porto; Luanna do Carmo Neves; 

Raphael Nogueira Bahiense e Walisson de Souza e Silva devido à necessidade de 

realizar experimentos e ao prazo insuficiente para concluí-los ou para alterar os 

projetos. O colegiado indeferiu o pedido de prorrogação dos alunos com prazo de 

finalização de curso em 2022 e 2023 a seguir: Camila Gomes de Oliveira; Daniele 

Salgueiro de Melo; Fabio Aremil Costa dos Santos; Franklin Fernando Batista da 

Costa; João Paulo Silva Lorenzini e Stéfani Grace da Silva Moraes devido à 

possibilidade de adequação dos projetos e experimentos ao prazo para conclusão do 

curso, ressaltando, ainda, que o critério de tempo de titulação será desconsiderado pela 

Capes no atual quadriênio (2017-2020) e não há definição referente à avaliação de 

tempo de titulação para o quadriênio (2021-2021). O colegiado esclarece que pedidos 

de prorrogação de prazo de defesa de dissertação ou tese sem a bolsa podem ser 

solicitados posteriormente, caso haja necessidade. O Colegiado indeferiu o pedido de 

prorrogação de bolsa do aluno Felipe Pedrosa Melgaço devido à ausência de 

manifestação da prorrogação de bolsas, até o momento, pela FAPEMIG, agência 



responsável pelo pagamento da referida bolsa. O Colegiado indeferiu o pedido de 

prorrogação de bolsa da aluna Iris Assis Aganete devido à possibilidade de conclusão 

dos trabalhos de maneira remota, visto que não será necessário a realização de novos 

experimentos. O Colegiado recomenda à estudante que reuniões com o orientador 

sejam realizadas remotamente, conforme OF. CIRCULAR 11/2020/PRORH/UFMG 

publicado em 20 de março de 2020. O Colegiado indeferiu o pedido de prorrogação de 

bolsa da aluna Katiuscia Cristina das Neves Mota devido à possibilidade de conclusão 

dos trabalhos de maneira remota, visto que não será necessária a realização de novos 

experimentos. O Colegiado recomenda acordo com responsável de realização das 

análises estatísticas remotamente ou a substituição por outra pessoa que possa executá-

las à distância. OUTROS ASSUNTOS: 1- Flexibilização de exigências para 

qualificação: Diante da necessidade de isolamento social, ocasionada pela pandemia 

da COVID 19, o colegiado discutiu a necessidade de dar mais flexibilidade aos 

estudantes para realizar as atividades que são exigidas para titulação e tomou seguinte 

decisão. Para os estudantes de doutorado que iniciaram o curso nos anos de 2018 e 

2019,  fica dispensado de cumprir as exigências de integralizar os 48 créditos e 

cursar as disciplinas obrigatórias aquele que quiser realizar a qualificação antes do 

prazo regulamentado pelas normas do Programa de Pós-graduação em Zootecnia. O 

colegiado destaca os seguintes pontos: que o estudante poderá fazer a qualificação na 

modalidade monografia ou artigo científico; que o estudante que optar realizar a 

qualificação no prazo regulamentado pelo programa de Pós-graduação em Zootecnia 

deverá cumprir a integralização de 48 créditos e cursar as disciplinas obrigatórias; que 

para os alunos que optarem por antecipação da qualificação, continua valendo a 

integralização de 48 créditos e cursar as disciplinas obrigatórias para a defesa de sua 

tese. 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 março de 2020. 


