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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA.

Às oito horas e trinta minutos do dia dois de julho 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, Eloísa de Oliveira Simões Saliba, Leonardo José Camargos Lara e Ronald
Kennedy Luz e do representante discente Luiz Felipe Mar�ns Neves. Pauta: 1 - Apresentação do relatório final de pós-
doutorado: O discente Fernando Antônio de Souza realizou a apresentação do relatório final do estágio pós-doutoral,
realizado no período de 01 de agosto de 2020 a 30 de junho de 2021. Foram relatadas as a�vidades realizadas pelo
discente, incluindo a�vidades de ensino, de extensão e de pesquisa. Nas a�vidades de ensino, destacam-se o
oferecimento de disciplinas e de cursos, além da elaboração de material didá�co. Já nas a�vidades de extensão, foram
citadas a organização de simpósio, a realização de ciclo de palestras, Lives, a atuação em grupo de estudo em Produção
Animal Sustentável e a realização de consultorias em planejamento experimental e análise de dados. Por fim, nas
a�vidades de pesquisa, destacam-se a publicação de ar�gos, a par�cipação como membro em bancas de defesa e a
atualização do livro “Esta�s�ca Aplicada à Experimentação Animal”, ainda em andamento. Os membros do Colegiado
parabenizaram o discente pela produção e contribuição ao programa. 2- Comunicações: A Coordenadora, profª Ângela
Maria Quintão Lana, comunicou aos membros do Colegiado que as atas das reuniões passarão a ser assinadas via SEI e,
em seguida, comunicou que foi efe�vada a criação da disciplina de Ranicultura, solicitada pelo professor Galileu Crova�o
Veras. A Coordenadora informou sobre o andamento da vacinação dos alunos que exercem a�vidades de ensino, os
quais estão incluídos na presente fase do plano de vacinação da prefeitura. Por fim, a professora Ângela informou que o
projeto ins�tucional do CNPq para concessão de bolsas de mestrado e doutorado foi aprovado e agradeceu a
colaboração de todos os docentes do programa, em especial ao Prof. Ronald Kennedy Luz e a discente FlaviaCris�na de
Oliveira e Silva, que foram membros da comissão para elaboração do projeto ins�tucional.  3 – Aprovação de atas de
reunião: O Colegiado de Pós-graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 4ª reunião ordinária. O
Colegiado de Pós-graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 5ª reunião ordinária. O Colegiado de Pós-
graduação em Zootecnia aprovou, por unanimidade, a ata da 6ª reunião ordinária. 4 - Homologação da chapa de
produção animal: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia homologou a eleição dos professores Ronald Kennedy
Luz (�tular) e Leandro Sâmia Lopes (suplente) como representantes da área de Produção Animal. 5 – Homologação de
banca de defesa: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia homologou a banca de defesa de dissertação da aluna
Agda Caroline Silva Pena, composta pelos professores Walter Mo�a Ferreira (Presidente), Ka�uscia Cris�na das Neves
Mota e Leonardo Boscoli Lara; suplentes: Fábio Morais Hosken e Dalton de Oliveira Fontes. Foi destacado a importância
de comunicar aos estudantes e orientadores da necessidade em respeitar o prazo mínimo de 90 dias para indicação da
banca de defesa de dissertação e tese, conforme normas do regulamento do programa. O colegiado decidiu que a
coordenação encaminhe e-mail aos docentes e discentes solicitando o cumprimento do prazo de 90 dias para indicação
de membros de banca de defesa de tese e dissertação. 6 – Apreciar cer�ficado de proficiência em idioma estrangeiro:
O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o cer�ficado de proficiência em inglês do aluno Sidney dos Santos
Silva. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o cer�ficado de proficiência em espanhol da aluna Evellyn
Richelly Ferreira da Silva. O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou os cer�ficados de proficiência em inglês
e espanhol do aluno José Fernando Paz Ramirez. 7 - Apreciar pedidos de revalidação de créditos: O Colegiado de Pós-
Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de revalidação de créditos da discente Caroline Lopes de Melo nas disciplinas
(ICA 141) Tópicos especiais animal em redação cien�fica (02 créditos) e (DCA 160) - Segurança em Laboratório (02
créditos). O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de revalidação de créditos do discente Lucas
Freires Abreu nas disciplinas (ENGL 4893) Research Wri�ng for Interna�onal Graduate Students (03 créditos), (GRAD
5193) Preparing Publishable Manuscripts (03 créditos), (NREM 5030) Range and Pasture U�liza�on (03 créditos), (STAT
5013) Sta�s�cs for Experimenters I (03 créditos), (STAT 5023) Sta�s�cs for Experimenters II (03 créditos) e (STAT 5191) R
Programming (01 créditos). O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de revalidação de créditos da
discente Maíra Lucas de Oliveira Rocha nas disciplinas (ZOO939) - TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO ANIMAL: Fisiologia
de peixes tropicais (03 créditos), (ZOO996) PISCICULTURA ORNAMENTAL DE ÁGUA DOCE (03 créditos), (ZOO997)
SEGURANÇA EM LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (02 créditos), (ZOO949) PRODUÇÃO COMERCIAL DE
PEIXES (04 créditos), (ZOO976) - QUALIDADE DA ÁGUA (03 créditos), (ZOO939) - TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO
ANIMAL: Tópicos Especiais em Produção Animal: Ranicultura (03 créditos) e (ZOO978) - LARVICULTURA INTENSIVA DE
PEIXES (04 créditos); e indeferiu o aproveitamento da disciplina (ZOO968) INTRODUÇÃO AO SEMINÁRIO DE ZOOTECNIA
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(02 créditos), por não ser permi�do o aproveitamento desta disciplina. 8 - Apreciar pedido de afastamento: O Colegiado
de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou o pedido de afastamento da discente Elaine Cris�na Teixeira, no período de 26
de julho a 30 de agosto de 2021, para a execução de experimentos do projeto in�tulado "Desempenho produ�vo de
cordeiros subme�dos a dietas com inclusão de níveis de feno de Cratylia argentea em subs�tuição ao feno de Ti�on-85”.
9 - Apreciar indicação de comitê de orientação: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a indicação do
professor Ronald Kennedy Luz como coorientador do discente Matheus Philip Santos. 10 - Apreciar projeto de pesquisa:
O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o projeto de pesquisa do discente Alan Figueiredo de Oliveira, in�tulado
“Desempenho e emissão de metano entérico em bovinos criados em sistemas integrados na Região do Cerrado”. 11 -
Apreciar critérios de credenciamento de docentes no programa: O Colegiado de Pós-Graduação decidiu re�rar o ponto
de pauta da reunião, ficando o documento com os critérios para credenciamento para ser analisado em reunião em data
posterior e como ponto de pauta único. 12 -Escolha de egresso de destaque do programa: O Colegiado de Pós-
Graduação em Zootecnia indicou os professores Ângela Maria Quintão Lana, Denise Aparecida Andrade de Oliveira,
Eloísa de Oliveira Simões Saliba, Ronald Kennedy Luz e Walter Mo�a Ferreira para comporem a comissão responsável
por eleger os egressos de destaque do programa. 14 - Outros assuntos: a) Apreciar renovação de bolsa de pós-
doutorado: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou renovação de bolsa de pós-doutorado do discente
Fernando Antônio de Souza. B) Apreciar pedido de prorrogação de prazo para defesa: O Colegiado de Pós-Graduação
em Zootecnia aprovou o pedido de prorrogação de prazo para defesa do discente Arthur Cava� Neto pelo prazo de 02
meses. C) Apreciar indicação de colaborador de mestrado: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia aprovou a
indicação da professora Mayara Gonçalves Fonseca como colaboradora do projeto de pesquisa de dissertação da aluna
Bruna Dias Menezes. D) Apreciar pedido de inclusão de membro de banca convidado: O Colegiado de Pós-Graduação
em Zootecnia aprovou a indicação da professora Ana Luiza da Costa Cruz Borges como membro convidado da banca do
discente Felipe Pedrosa Melgaço. E) Apreciar pedido de matrícula em estágio pós-doutoral: O Colegiado de Pós-
Graduação em Zootecnia aprovou a matrícula dos candidatos Ka�uscia Cris�na das Neves Mota e Walisson de Souza e
Silva em residência pós-doutoral no PPG Zootecnia. F) Apreciar documento enviado pela profª. Cin�a Labussière
Nakayama sobre mudança de nível: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia decidiu realizar consulta à PRPG sobre
a possibilidade de estender o prazo para mudança de nível até o final do semestre le�vo 01/2021.  G) Apreciar a
qualificação do discente Fábio Aremil Costa dos Santos: O Colegiado de Pós-Graduação em Zootecnia decidiu por
aprovar a prorrogação de prazo para qualificação do discente Fábio Aremil Costa dos Santos até 28 de fevereiro de 2022,
de modo que seja possível cumprir todos os requisitos para qualificação. 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 Leonardo Jose Camargos Lara, Professor do Magistério Superior, em
06/08/2021, às 16:46, 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 06/08/2021, às 16:47,
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 Ronald Kennedy Luz, Professor do Magistério Superior, em 06/08/2021,
às 16:48, 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 Luiz Felipe Mar�ns Neves, Usuário Externo, em 06/08/2021, às 16:49,
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 17/08/2021, às 11:22, 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 0879063 e o código CRC
CB3E21B4.
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