
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. 

Às quatorze horas do dia vinte e um de janeiro 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 Idalmo 

Garcia Pereira, Ronald Kennedy Luz e Sandra Gesteira Coelho, e da representante discente 

Flavia Cristina de Oliveira e Silva. Pauta: 1- Comunicações: A Coordenadora Profª Ângela 

Maria Quintão Lana cumprimentou os membros do colegiado, desejando-lhes um ano novo 

com próspero e com saúde. Em seguida, comunicou sobre a participação em reunião realizada 

pela diretoria e com a presença do grupo de monitoramento Covid a respeito da implementação 

do sistema MonitoraCovid no ambiente da Minha UFMG. A Coordenadora apresentou aos 

demais membros o novo sistema de controle de entrada na Escola de Veterinária, informando 

quais são os procedimentos para acessar o ambiente físico escola. A representante discente 

Flavia Cristina de Oliveira e Silva comunicou aos membros do colegiado sobre as ações 

promovidas para divulgação das medidas de prevenção e monitoramento da Covid-19. Em 

seguida, a Profª Ângela Maria Quintão Lana relembrou da exigência de que todas as pesquisas 

com patrimônio genético ou conhecimento tradicional sejam cadastradas no SisGen até o dia 

31 de janeiro de 2021. Por fim, o Prof. Ronald Kennedy Luz informou, a pedido da Profa. Ângela 

Lana, aos demais colegas sobre o convite recebido para ministrar disciplinas na Pontifícia 

Universidad Católica de Valparaíso, no Chile. A profa. Ângela agradeceu, parabenizando o prof. 

Ronald K. Luz.  2– Apreciar recursos de inscrições edital regular 01/2021: o Colegiado de 

Pós-Graduação em Zootecnia indeferiu, por unanimidade, os recursos interpostos pelos 

candidatos Lucas Vieira Cirilo, Oscarina de Souza Batalha e Thomás de Oliveira Vasconcelos, 

em cumprimento ao que está previsto nos itens 3.2 (que classifica a ausência de 

documentação, erro ou envio fora do prazo como motivo para indeferimento) e 3.3 (que proíbe 

o envio de qualquer  documento após o prazo de inscrição) do Edital Regular de Seleção – 

01/2021.  3 – Homologação das inscrições edital regular 01/2021: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia homologou, por unanimidade, as inscrições deferidas no processo 

seletivo Edital Regular 01/2021. 4 - Apreciar entrega de orientado: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia decidiu que a coordenação entrasse em contato com o discente para 

definir aspectos relativos a sua futura orientação. O aluno será convocado para reunião junto à 

coordenação do programa. 5 – Prorrogação de prazo para qualificação: O Colegiado de Pós-

Graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, o pedido de prorrogação de prazo para 

qualificação por três meses da discente Camila Gomes de Oliveira. 6 – Outros assuntos: a) 

banca de qualificação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou, por 

unanimidade, a banca de qualificação do discente Arthur Alves Silva, composta pelos 

professores Diogo Gonzaga Jayme (presidente), Ricardo Reis e Silva e Breno Mourão de 

Sousa. B) Apreciar o barema do processo seletivo:  O Colegiado de Pós-Graduação em 

Zootecnia aprovou, por unanimidade, o barema proposto pela comissão de avaliação de títulos 



para o processo seletivo Edital Regular e Suplementar 01/2021. C) Apreciar pedido de 

mudança de nível: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia analisou o pedido de 

mudança de nível do discente Rafael Araújo de Menezes e decidiu que a possibilidade de 

abertura de edital de mudança de nível somente poderá ser avaliada após o encerramento do 

processo seletivo regular que encontra-se em andamento, uma vez que a abertura do referido 

edital deve observar critérios específicos do edital de Mudança de nível da Capes e estar em 

acordo com calendário da Pós graduação, referente ao término de segundo semestre letivo de 

2020.  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, 21 de janeiro de 2021.   


