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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA

Às quatorze horas do dia 26 de novembro de dois mil e vinte e um, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia reuniu-se, remotamente, sob a presidência da Coordenadora Profª Ângela Maria Quintão Lana e com a
presença dos professores Eloísa de Oliveira Simões Saliba, Idalmo Garcia Pereira, Leonardo José Camargos Lara e da
representante discente Edilane Costa Mar�ns. Pauta: 1 - Comunicações: A Coordenadora, profª Ângela Maria Quintão
Lana, cumprimentou os demais membros do Colegiado e comunicou que foi encerrado o processo de compras do
PROAP e o programa u�lizou todo rescurso disponibilizado pela Capes. A Coordenadora agradeceu a colaboração de
todos os professores no processo e a dedicação do servidor Marcelo Geraldo Ferreira para que o processo de compra
pudesse ser concluído com sucesso. Em seguida, a Coordenadora informou que no ano de 2022 o Relatório Sucupira
será apenas cadastral. O relatório completo será enviado apenas em 2023, devendo constar neste, além das informações
habituais, os dados retroa�vos que seriam do relatório de 2022. Por fim, a Coordenadora informou que será marcada
uma reunião com o discente Matheus de Almeida Ferreira para esclarecimentos acerca do e-mail enviado ao Colegiado
em 11 de novembro de 2021. Esclareceu que a reunião ainda não ocorreu em razão do estudante ter informado que está
em campo executando seu experimento e sem acesso à internet. 2- Apreciar a ata da 10ª Reunião Ordinária do
Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a ata da 10ª Reunião
Ordinária do Colegiado de Pós-graduação em Zootecnia.  3 – Apreciar cer�ficado de proficiência em idioma estrangeiro:
O Colegiado de Pós-graduação em Zootecnia aprovou os cer�ficados de inglês dos alunos Evellyn Richelly Ferreira da
Silva, Idael Matheus Góes Lopes, Jolcimar César da Silva e Juliana Barros da Mota. O Colegiado de Pós-graduação em
Zootecnia aprovou os cer�ficados de espanhol dos alunos Idael Matheus Góes Lopes, Juliana Barros da Mota e Sidney
dos Santos Silva. 4 - Apreciar indicações de bancas de defesa: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a
banca de defesa de tese do aluno Simón Pérez Márquez composta pelos professores/pesquisadores Rogério Mar�ns
Maurício (presidente), Thierry Ribeiro Tomich, Luciano Fernandes Sousa, Ana Luiza Cruz Borges e Iran Borges; suplentes:
Luiz Gustavo Ribeiro Pereira e Ives Cláudio da Silva Bueno. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a banca
de defesa de tese da aluna Barbara Lopes de Oliveira composta pelos professores/pesquisadores Walter Mo�a Ferreira
(presidente), Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira, Felipe Norberto Alves Ferreira, Leonardo Bôscoli Lara e Ka�uscia Cris�na
das Neves Mota; suplentes: Luiz Carlos Machado e Dalton de Oliveira Fontes. 5 – Apreciar indicações de bancas de
qualificação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a banca de qualificação do aluno Fabio Aremil Costa
dos Santos composta pelos professores Gisele Cris�na Favero (presidente), Deliane Cris�na Costa e Rodrigo Takata. 6 -
Apreciar pedido de trancamento de matrícula: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o pedido da
discente Maíra Lucas de Oliveira Rocha de trancamento de matricula no semestre 02/2021 por mo�vos de saúde. 7.
Apreciar pedido de prorrogação de prazo para defesa: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o pedido
de prorrogação de prazo para defesa por 03 meses da discente Hanna Luiza Freitas Emerick. O Colegiado de Pós-
Graduação em Zootecnia re�rou o pedido de prorrogação de prazo da discente Bárbara Stéfani Silva Mol Duca da pauta
para esclarecimentos acerca da alteração do formulário de solicitação de prorrogação enviado ao programa sem
conhecimento do seu orientador. O colegiado decidiu que a coordenação, com presença do representante discente Luiz
Felipe Mar�ns Neves e da secretária Esther Vinhal Arashiro, se reunirá com a estudante para esclarecimentos sobre o
referido assunto. 8 - Apreciar credenciamento de docentes no PPG Zootecnia-UFMG: O Colegiado de Pós-Graduação
em Zootecnia indicou os professores Ronald Kennedy Luz (presidente), Eloísa de Oliveira Simões Saliba e Ângela Maria
Quintão Lana para realizarem a análise dos currículos dos professores permanentes e colaboradores que fazem parte do
corpo docente do programa com o obje�vo de efe�var o credenciamento para o ano de 2022. 9 - Apreciar pedido de
credenciamento como prof. Colaborador:  O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia decidiu que os pedidos de
credenciamento de novos colaboradores serão avaliados pela comissão designada no ponto de pauta anterior, ficando
ela responsável por avaliar e pontuar os currículos dos professores interessados em integrar o corpo docente do
programa. 10 – Apreciar indicação de coorientação: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou a indicação do professor
André Muniz Afonso como coorientador da discente Nayara Ne�o dos Santos. 11 - Apreciar projeto de pesquisa: O
Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o projeto de pesquisa do discente Leonardo Campos Tea�ni Climaco
in�tulado “Determinação da curva de crescimento da cra�lia (Cratylia argentea) para estabelecimento do ponto ó�mo
de repouso e avaliação do comportamento de bezerras leiteiras em pastoreio”. O Colegiado de Pós-Graduação em
Zootecnia aprovou o projeto de pesquisa do discente Walther Malta Cou�nho Rezende Pereira in�tulado “Sistemas
Agrossilvipastoris no Cerrado Brasileiro: Aborgagem Cien�fica sobre Solos, Forrageiras, Árvores e Meio Ambiente”. O
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Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o projeto de pesquisa da discente Nathalia Stefanie Leite de Moraes
in�tulado “Efeito de diferentes níveis de extrato de yucca (Yucca schidigera) sobre o perfil oxida�vo sanguíneo e do leite
em vacas leiteiras alimentadas com dieta rica em ácidos graxos poli-insaturados”. O Colegiado de Pós-Graduação em
Zootecnia aprovou a alteração no projeto de pesquisa da discente Isabella Hoske Gruppioni Côrtes que agora passa a ser
“Diagnós�co da bovinocultura de Leite conduzida por Agricultores na região do Baixo Jequi�nhonha/MG”. 12 - Apreciar
solicitação de auxílio financeiro: Ponto re�rado de pauta devido ao encerramento do prazo para solicitação de recursos,
que ocorreu no dia 19 de novembro de 2021. 13 – Apreciar pedido de revalidação de créditos: O Colegiado de Pós-
Graduação em Zootecnia aprovou o pedido do aluno Yhago Patricky Antunes Souza Assis para revalidação de créditos
das disciplinas ZOO949 - Produção comercial de peixes (04 créditos), ZOO976 - qualidade da água (02 créditos), ZOO939
- Tópicos especiais em produção animal: fisiologia de peixes (03 créditos) e ZOO978 - Larvicultura intensiva de peixes (04
créditos). O Colegiado indeferiu a revalidação das disciplinas ZOO969 - A�vidades docentes em zootecnia (02 créditos) e
ZOO968 - Introdução ao seminário de zootecnia por não ser permi�do o aproveitamento dessas disciplinas e da
disciplina ZOO975 - metabolismo de organismos aquá�cos (04 créditos) pelo discente não ter ob�do conceito A ou B. 14
– Outros assuntos: a) Edital de mudança de nível: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia decidiu que promoverá
a abertura de edital para processo de mudança de nível para alunos da Capes. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Esther Vinhal Arashiro, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Mar�ns Neves, Usuário Externo, em 17/12/2021, às 10:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Luiz Buranelo Toral, Chefe de departamento, em 17/12/2021, às
10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Jose Camargos Lara, Professor do Magistério Superior, em
17/12/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Eloisa de Oliveira Simoes Saliba, Servidor(a), em 17/12/2021, às 10:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Quintão Lana, Coordenador(a) de curso de pós-graduação,
em 27/12/2021, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1155002 e o código CRC
B01CDFEF.
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