
Ata da 4ª Reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Às quatorze 

horas do dia 13 de agosto 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, Idalmo Garcia Pereira, Sandra Gesteira 

Coelho e do representante discente Luiz Felipe Martins Neves. Apresentação pública do relatório de 

Pós doutorado de Fernando Antônio de Souza durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020. 

Após apresentação e comentários dos membros do colegiado elogiando o trabalho realizado pelo Pós 

doutorando, a Profa. Ângela agradeceu o Fernando e seguiu com a pauta da reunião apenas com os 

membros do colegiado. Pauta: 1- Aprovação das atas: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou 6ª ata 

extraordinária, 7ª ata extraordinária, 8ª ata extraordinária, 9ª ata extraordinária e 10ª ata extraordinária. 

2 – Revalidação de Crédito: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o pedido de revalidação dos 

seguintes discentes: Pamella Grossi de Souza (6 créditos – ZOO863) – Planejamento e análise de 

experimentos, (2 créditos – ZOO923) – Agrostologia e pastagem I, (5 créditos – ZOO966) – Bioquímica 

aplicada metabolismo animal, (4 créditos – ZOO922) – Estudo dos Alimentos, (2 créditos – ZOO924) – 

Agrostologia e pastagem II, (6 créditos -ZOO954) – Técnicas de laboratório de nutrição animal; 

Guilherme Lobato Menezes (6 créditos – ZOO863) – Planejamento e análise de experimentos, (2 

créditos – ZOO923) – Agrostologia e pastagem I, (5 créditos – ZOO966) – Bioquímica aplicada 

metabolismo animal, (4 créditos – ZOO922) – Estudo dos Alimentos, (2 créditos – ZOO924) – 

Agrostologia e pastagem II, (6 créditos -ZOO954) – Técnicas de laboratório de nutrição animal; Frederico 

Patrus Ananias de Assis Pires  (4 créditos – ZOO922) – Estudo dos alimentos, (6 créditos -ZOO954) – 

Técnicas de laboratório de nutrição animal, (6 créditos – ZOO863) – Planejamento e análise de 

experimentos, , (2 créditos – ZOO923) – Agrostologia e pastagem I, (5 créditos – ZOO966) – Bioquímica 

aplicada metabolismo animal, Sérgio Rodrigues da Silva  a solicitação foi retirada para ser tratado com 

diligência. 3 – Comitê de Orientação: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o comitê de orientação 

dos seguintes discentes: Sérgio Rodrigues da Silva com os seguintes membros: Orientador – Kleber 

Campos Miranda Filho, Coorientador – Daniel Pereira da Costa; Túlio Pacheco Boaventura com os 

seguintes membros: Orientador - Ronald Kennedy Luz, Coorientadora - Gisele Cristina Favero. 4 – 

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

do discente Simom Perez Marquez com os seguintes membros: Ana Luiza Cruz Borges (Presidente), 

Domingos Sávio Campos Paciullo, Luciano Fernandes Sousa. 5 – Proficiência em Inglês: O Colegiado 

de Pós-Graduação aprovou o certificado de proficiência em inglês da discente Tainara Cunha Gemaque. 

6 – Credenciamento de Docente: O Colegiado de Pós-Graduação indeferiu pedido de credenciamento 

do docente Eduardo Bastianetto por inexistência de vagas para inclusão de novos colaboradores, 

conforme regulamento da Capes para credenciamento de docentes colaboradores em Programa de 

Pós-graduação. 7- Projeto de Tese: O Colegiado de Pós-Graduação aprovou o projeto de tese 

“Triploidia como Ferramenta de Manipulação Cromossômica em Tilápia do Nilo” da discente Williane 

Ferreira Menezes. 8 – Inclusão de colaborador em Declaração de projeto de pesquisa: O Colegiado 

de Pós-Graduação aprovou a solicitação da discente Daniela Aparecida Barroso Siste para inclusão, 

como colaboradora, da Dra. Raquel Santiago Barro em seu projeto de doutorado intitulado “Redesenho 



de pastagens agroecológicas”. 9 – Outros Assuntos: A) O Colegiado de Pós-Graduação aprovou a 

solicitação de afastamento do discente Henrique Fonseca Lopes para realização de experimento no 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da UFMG – Montes Claros até dezembro de 2020. B) O Colegiado 

de Pós-Graduação aprovou a solicitação de mudança de projeto de tese do discente João Paulo Silva 

Lorenzini, intitulado “Emprego de indicadores biológicos frente à toxidade ao formol e à desintoxicação 

em juvenis de pacamã” sob a orientação do prof. Kleber Miranda Filho. 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 13 de agosto de 2020. 

 


