
Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às oito horas e trinta minutos do dia 29 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. Comunicações: A Profa. Ângela agradeceu a presença de todos e solicitou 

ao Prof. Leonardo que informasse aos membros do colegiado a respeito da reunião com 

a CAED sobre o processo seletivo 2021 da Pós-graduação em Zootecnia. O Prof. 

Leonardo deu todos os esclarecimentos da reunião ocorrida no dia 22 de setembro de 

2020, as 14 horas, com a Prof. Eliane Palhares e sua equipe.  2- Aprovação das atas: 

O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a 5ª ata ordinária e a 12ª ata 

extraordinária. A Profa. Ângela solicitou ao colegiado a permissão para inversão do 

quarto ponto de pauta pelo terceiro, destacando ser o quarto ponto de pauta de 

discussão mais curta. Os membros aprovaram a inversão, iniciando assim a discussão 

do ponto de pauta de número 4– Apreciar oferta de vaga para o processo seletivo 

para o primeiro semestre de 2021: A profa. Ângela esclareceu que fez a consulta a 

cada docente a respeito da oferta de vagas, conforme definido na reunião do dia 22 de 

setembro de 2020 as 8 horas. Citou que serão 38 vagas ofertadas no mestrado e 33 no 

doutorado. Que dessas vagas, 20% (8 para o mestrado e 7 para doutorado) serão 

destinadas às cotas de autodeclarados negros ou pardos. Após discussão do tema, a 

oferta de vagas foi aprovada por unanimidade. 3– Apreciar editais de processo 

seletivo para primeiro semestre de 2021: O colegiado discutiu e elaborou o Edital 

01/2021 para processo seletivo de mestrado e doutorado para primeiro semestre de 

2021. O Colegiado deliberou enviar esse edital 01/2021 para que todos os docentes do 

programa possam fazer sugestões que devem ser enviadas ao colegiado até 02 de 

outubro de 2020. Foi acordado entre os membros do colegiado outra reunião em 9 de 

outubro de 2020 as 14 horas para apreciar e aprovar o Edital de seleção para 2021. 5 – 

Outros Assuntos: a) Solicitação de prorrogação de prazo para proficiência em 

idiomas: Após debate e sugestões, o Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia 

aprovou que os estudantes que iniciaram o curso no primeiro semestre de 2020 terão 

até o primeiro semestre de 2021 para apresentar o certificado de proficiência em idiomas. 

O colegiado deliberou que os planos de estudos e projetos de pesquisa deverão ser 

encaminhados pelos estudantes no prazo regulamentado (sem alteração). A profa. 

Ângela agradece a presença novamente, e deixa a palavra aberta aos membros do 

colegiado.  A representante discente Flávia Cristina de Oliveira e Silva pede 

esclarecimentos sobre envio de documentos para solicitar autorização do PPG-



Zootecnia para atuar como docente em instituições particulares para bolsistas da Capes 

e CNPq. A profa. Ângela esclarece à discente sobre o envio de documentos ao 

colegiado.  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 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  


