
Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. 

Às oito horas do dia 25 de agosto 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 

Luiz Felipe Martins Neves. Pauta única: Prorrogação de bolsas dos discentes CAPES: A 

Professora Ângela apresentou a portaria da Capes que trata da concessão de prorrogação da 

bolsa de mestrado/doutorado por mais três meses aos bolsistas Capes ativos de abril a agosto 

de 2020.  Após debate sobre o tema, o colegiado decidiu, por unanimidade, enviar um 

comunicado aos estudantes, conforme consta a seguir: A Capes emitiu uma portaria 

comunicando que para alunos de mestrado e doutorado que estão ativos no período abril a 

agosto de 2020 poderão ter prorrogação de suas bolsas a qualquer momento, ou seja, nos 

próximos anos. Cito texto extraído da comunicação da Capes 

“Ressaltamos que o lançamento dessa ocorrência de prorrogação excepcional poderá 

ser feito a qualquer momento (mesmo nos próximos anos), desde que as bolsas estejam 

vigentes e que os bolsistas estejam ativos no período que compreende os meses de abril 

a agosto de 2020. ” 

Diante da possibilidade de prorrogação a qualquer momento, o Colegiado decidiu, em reunião 

extraordinária do dia 25/08/2020, que as prorrogações serão realizadas mais adiante, quando 

o estudante e seu orientador tiverem condições de antever com mais exatidão a real 

necessidade de ampliação do tempo para finalização do trabalho de pesquisa. Destacamos 

que, nesse momento de pandemia e diante de tantas incertezas, não temos bases consistentes 

para julgamento criterioso de prorrogação de prazos de bolsas. 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 25 de agosto de 2020. 


