
Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às dez horas do dia 25 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 do discente Luiz Felipe Martins Neves. 

Pauta única: Designar comissão de avaliação para Prêmios UFMG de Teses 2020: 

A Coordenadora Ângela Maria Quintão Lana cumprimentou os membros do colegiado 

e fez os comunicados de forma breve. O Colegiado indicou os professores Lúcio 

Carlos Gonçalves, Eloísa de Oliveira Simões Saliba e Paula Adriane Perez Ribeiro, 

sob presidência do primeiro, para comporem a comissão de avaliação para o Prêmio 

UFMG de Teses 2020. A comissão terá o prazo até o dia 03 de junho de 2020 para 

avaliar as teses inscritas e indicar ao Colegiado a tese vencedora, assim como os 

critérios utilizados para avaliação. OUTROS ASSUNTOS: 1- Apreciar pedido de 

prorrogação coletiva: O Colegiado indeferiu o pedido de prorrogação coletiva feito 

pelos alunos, comunicando que os casos serão analisados individualmente.  2- 

Apreciar recursos do pedido de prorrogação de bolsas: O Colegiado deferiu o 

recurso interposto pela aluna Katiuscia Cristina das Neves Mota, aprovando a 

prorrogação de bolsa devido à necessidade de maior prazo para finalização das etapas 

necessárias para a defesa da tese. O Colegiado indeferiu o recurso interporto pela aluna 

Iris Assis Aganete por considerar que as condições de isolamento não inviabilizam a 

elaboração do trabalho de conclusão dada a fase em que este se encontra, havendo 

alternativas que podem ser utilizadas de maneira remota. 3- Apreciar pedidos de 

prorrogação de bolsa: O Colegiado indeferiu o pedido de prorrogação de bolsa dos 

alunos Tainara Cunha Gemaque e Sérgio Rodrigues da Silva devido à possibilidade de 

adequação dos projetos e experimentos ao prazo para conclusão do curso. 4- Registro 

das agressões sofridas pelos representantes discentes no Colegiado: O Colegiado 

registra em ata que os representas discentes estão sofrendo diversas agressões vindas 

de membros do corpo discente do programa. Tais agressões são inadmissíveis e não 

serão toleradas. O Colegiado realizará reunião com os discentes do programa para 



tratar o assunto e reforçar a gravidade dessa prática. 5- Aprovação da ata da terceira 

reunião extraordinária: O Colegiado aprovou a ata da terceira reunião extraordinária. 

6-  Apreciar indicação de banca de qualificação: O Colegiado aprovou a sugestão 

de banca de qualificação do aluno Luiz Felipe Martins Neves, composta pelos 

professores Luciano Soares de Lima, Hemilly Cristina Menezes de Sá e Álan Maia 

Borges, com presidência do primeiro.  7-  Apreciar indicação de comitê de 

orientação: O Colegiado aprovou o comitê de orientação indicado pelo aluno João 

Victor da Silva Santos, composto pela professora Cíntia Labussière Nakayama 

(orientadores) e pelo professor Ronald Kennedy Luz (Coorientador). 8- Apreciar 

pedido de credenciamento: O Colegiado não avaliou o pedido de credenciamento da 

professora Gisele Cristina Favero como Jovem Doutora em função da categoria ainda 

não ter sido criada. O Colegiado está em processo de avaliação e definição das normas 

para regular a categoria. Dessa forma, o Colegiado comunica que irá avaliar o pedido 

no momento oportuno. 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, 25 de março de 2020. 


