
Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às oito horas do dia 22 de setembro de 2020 o Colegiado do Programa de 

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

Coordenadora Profa. Ângela Maria Quintão Lana, com a presença dos professores 

Leonardo José Camargos Lara, Fábio Luiz Buranelo Toral, Leandro Sâmia Lopes, 

Sandra Gesteira Coelho e do representante discente Flávia Cristina de Oliveira e Silva. 

Pauta:  1- Aprovação da ata: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia retirou de 

pauta a aprovação da 5ª ata ordinária para correções. 2 – Apreciar oferta de disciplina 

para o semestre o 2º semestre de 2020:   O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou as disciplinas para o segundo semestre de 2020, condicionado à 

correção do código da disciplina de Produção de suínos, ZOO-856 para ZOO-853 e 

acerto de horário de aula da disciplina para atendimento da carga horária de 60 horas. 3 

– Apreciar oferta de vaga para o processo seletivo para o primeiro semestre de 

2021: Os membros do colegiado discutiram o número de orientados (mestrado e/ou 

doutorado) por docente para o ano de 2021, baseado na publicação do docente no 

quadriênio 2017-20120. O Colegiado de Pós-Graduação deliberou apreciar a oferta de 

vagas na próxima reunião, quando a coordenação fará a consulta aos docentes à 

respeito do número de vagas desejado e cálculo de vagas oferecidas nas categorias cota 

e ampla concorrência. 4 – Apreciar banca de qualificação: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de banca qualificação da discente Daniela 

Aparecida Barroso Siste com os seguintes membros: Luciano Soares de Lima 

(Presidente), Irene Maria Cardoso, Matheus Anchieta Ramirez. 5 – Apreciar banca de 

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

defesa de tese dos discentes: Natália Ávila Soares com os seguintes membros: Ângela 

Maria Quintão Lana (Presidente), Thierry Ribeiro Tomich, Janaina Azevedo Martuscello, 

Diogo Gonzaga Jayme, Hemilly Cristina Menezes de Sá; suplentes: Fabiana Ramos de 

Oliveira, Fernando Antônio de Souza. Patrícia Rosário Rodrigues com os seguintes 

membros: Ângela Maria Quintão Lana (Presidente), Thierry Ribeiro Tomich, Janaina 

Azevedo Martuscello, Diogo Gonzaga Jayme, Hemilly Cristina Menezes de Sá; 

suplentes: Fabiana Ramos de Oliveira, Fernando Antônio de Souza. Katiuscia Cristina 

das Neves Mota com os seguintes membros: Walter Motta Ferreira (Presidente), Flávia 

Borges Saad, Luiz Carlos Machado, Dalton de Oliveira Fontes, Felipe Norberto Alves 

Ferreira. Giselle Campos Silva da Costa com os seguintes membros: Walter Motta 

Ferreira (Presidente), Flávia Maria de Oliveira Borges Saad, Leonardo Bôscoli Lara. 6 – 

Apreciar pedido de prorrogação: Após análise de cronograma de atividades da para 

conclusão do mestrado enviado pela discente, o Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou o pedido de prorrogação para defesa de dissertação da discente 



Bruna Dias Menezes por 6 (seis) meses. 7 – Apreciar certificado de proficiência em 

Inglês: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a aceitação do certificado 

de proficiência em Inglês da Universidade Federal de Santa Catarina solicitado pelo 

discente Pedro Gomes Gamarano em substituição ao certificado de proficiência da 

UFMG. 8 – Apreciar relatório de Pós-doutorado: O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia deliberou que o relatório final de residência pós-doutoral da Welliene Moreira 

dos santos será apresentado aos membros do colegiado e a comunidade acadêmica 

para aprovação. A data de apresentação será acordada com a discente Welliene Moreira 

dos santos. 9 – Outros Assuntos: a) Requerimento de dispensa na disciplina 

estágio em docência:  O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a 

solicitação de dispensa da disciplina Estágio em Docência do discente Thomás Toshio 

Yoshinaga por ter cumprido a exigência de atividades docentes por meio de aulas 

lecionadas na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com carga 

horária total de 90 horas. b) Solicitação de inclusão de disciplina de Tópicos 

Especiais pelo Prof. Diogo Gonzaga Jayme: Após debate sobre o tema, a disciplina 

ZOO-940 Tópicos especiais em Produção Animal - produção de ruminantes em sistemas 

integrados, foi aprovada pelo colegiado, condicionado à aprovação pela chefia do 

Departamento de Zootecnia. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a 

participação dos membros e declarou encerrada a reunião deste Colegiado, da qual eu, 

Marcelo Geraldo Ferreira, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata, que dato e 

assino após as assinaturas da Coordenadora e demais membros presentes do 

Colegiado. Belo Horizonte 22 de setembro de 2020. 


