
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. Às treze horas e trinta minutos do dia 6 de março do ano de dois mil e vinte, 

na sala de reuniões do Colegiado, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia, sob a presidência da Coordenadora Profa. Ângela Maria Quintão Lana, 

com a presença dos professores, Leonardo José Camargos Lara, Fábio Luiz Buranelo 

Toral, Eloisa de Oliveira Simões Saliba, Ronald Kennedy Luz e o discente Luiz Felipe 

Martins Neves. Pauta: 1- Comunicações: A Coordenadora Ângela Maria Quintão Lana 

cumprimentou os membros do colegiado e fez os comunicados de forma breve. 2- 

Aprovação da ata: Aprovada a ata da 1ª reunião ordinária. 3- Apreciar o pedido de 

prorrogação de defesa de tese: O colegiado de Pós-Graduação homologou o pedido de 

prorrogação do discente Gabriel Francisco de Oliveira Alves por 30 dias. Foi 

homologado a aprovação por Ad referendum no dia 21 de fevereiro o pedido de mudança 

de data de defesa de tese do discente Pedro Henrique Araújo Carvalho do dia 20 de 

março para o dia 27 de março.  4- Apreciar pedido de revalidação e aproveitamento 

de créditos: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou os pedidos de revalidação de 

créditos dos discentes: Hanna Luiza Freitas Emerick da disciplina ZOO-846 – Nutrição 

de não ruminantes; Bruno dias Santos das disciplinas ZOO-939 - análise de 

experimentos com animais em software R, ZOO-939 - Produção animal – Ranicultura, 

ZOO-939 – Produção animal – Fisiologia do peixe, ZOO-976 – Qualidade da água , 

ZOO-968 – Introdução ao seminário ; reprovado o pedido das disciplinas ZOO-863 – 

Planejamento e análise de experimento e ZOO-996 - Piscicultura ornamental de água 

doce, pelo motivo nota conceito C. O colegiado solicitou ao discente Frederico 

Guimarães Barata que encaminhasse as notas das disciplinas: ZOO-890 - Atualizações 



em exigências nutricionais de bovino de corte I, ZOO-889 - Atualizações em exigências 

nutricionais de bovino de corte II, ZOO-890 – Vitaminas e minerais na alimentação de 

ruminantes, ZOO-911 – Seminário de Zootecnia, ZOO-940 – Bovinocultura de corte, 

ZOO-900 – Nutrição de ruminantes, ZOO-922 – Estudo dos alimentos, ZOO-967 – 

Análise laboratoriais especiais em nutrição animal para apreciar o pedido de revalidação. 

5 –Apreciar trancamento de matrícula:  O colegiado de Pós-Graduação aprovou o 

pedido de trancamento de matrícula do discente Bruno Cesar de Oliveira por 1 (um) 

semestre. 6– Apreciar entrega de projeto: O colegiado de Pós- Graduação aprovou o 

pedido de da discente Daniela Aparecida Barroso Siste onde solicita a inclusão do 

pesquisador Walter José Rodrigues Matrangolo na equipe do projeto de doutorado. 7 - 

Apreciar pedido de banca de qualificação: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o 

pedido de banca de qualificação da discente Anna Luiza Belli De Souza Alves Costa 

com os Seguintes Membros: Ana Luiza Borges Luciano Soares de Lima e Tiago Facury 

Moreira. O Colegiado aprovou o pedido de prorrogação de banca de qualificação da 

discente Anna Luiza Belli De Souza Alves Costa com 4 (quatro) votos a favor e 2 (dois) 

votos contra. 8- Apreciar pedido credenciamento de professores no programa: O 

Colegiado de Pós-Graduação aprovou o pedido da profa. Daniela Chemim de Melo 

Hoyos após verificar que ela possuía todos os requisitos exigidos pelo programa de Pós-

Graduação em Zootecnia. O Colegiado indeferiu o pedido da profa. Gisele Cristina 

Favero com 2 (dois) votos a favor, 4 (quatro) votos contra e 1 (uma) abstenção. Ficou 

acordado entre os membros do Colegiado que será criado um regulamento para nova 

categoria de jovem orientador – JD) e um barema para definir a avaliação qualitativa, 

além da quantificação da produção para credenciamento de docentes na categoria  



orientação plena . 9- Apreciar pedido de prorrogação de defesa de dissertação / tese:  

O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o pedido de prorrogação do discente Leonardo 

Francisco da Rocha até o dia 30/04/2020 improrrogáveis. 11 - Apreciar distribuição de 

bolsa para estudante do PPGZ: O Colegiado de Pós-Graduação definiu que os discentes 

oriundos de passagem de nível ficariam com bolsas Capes e a distribuição para, os 

demais estudantes seguiria a listagem com as notas dos currículos.   

10 - Outros assuntos: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o pedido do discente 

Paulo Henrique Arruda de Medeiros para a realização do seu doutorado sanduíche com 

previsão de data agosto de 2020 a julho de 2021 na University of Florida – EUA sob a 

supervisão do Prof. Adegbola T. Adesogan, condicionado à entrega do aceite do 

supervisor no exterior. O Colegiado sugere o encaminhamento de e-mail comunicando 

a ele que sua bolsa será suspensa no período do doutorado sanduíche. O Colegiado de 

Pós-Graduação aprovou o pedido da discente Gabriela Almeida Bastos para nova 

reapresentação da defesa da tese em um prazo até 4 (quatro) meses.  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, 06 de março de 2020. 


