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DA SEGURANÇA ÍNTIMA 
 

Ora, quem é que vos há de maltratar se fondes zelosos do 

que é bom? – Pedro (I Pedro, 3:13.)  

Se te fazes modesto sem a preocupação de exibir humildade...  

Se executas as próprias obrigações sem invadir a seara alheia...  

Se auxilias sem pedir retribuição...  

Se retificas teu erro sem culpar os outros de participação na 
falta que te é própria...  

Se colaboras no levantamento do bem sem exigir o concurso 
alheio...  

Se te desincumbes das responsabilidades pessoais sem reprovar a 
conduta do próximo...  

Se sofres com paciência, sem reclamar que os semelhantes te 
partilhem os obstáculos...  

Se toleras serenamente aqueles que te combatem, sem 
desconhecer-lhes as qualidades nobres...  

Se carregas a cruz do aprimoramento próprio sem querer 
amarrá-la aos ombros dos companheiros...  

Se cumpres com o teu dever e não aspiras a outro prêmio que 
não seja a consciência tranquila...  

Quem te poderá fazer mal, se procuras somente o bem? Pensa 
nisso, atendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima 
reside em ti mesmo, qual acontece à paz da alma, que vem a 
ser patrimônio de cada um.  

Emmanuel 

(Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier). 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

ix 
 

SUMÁRIO 

 

Lista de figuras....................................................................................... 1 

Lista de quadros.................................................................................... 2 

I – Dados pessoais................................................................................ 4 

II – Formação acadêmica...................................................................... 5 

III – Introdução....................................................................................... 7 

APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO CANDIDATO............................ 9 

1. Nascimento e núcleo familiar...................................................... 9 

2. Ensino primário e secundário...................................................... 14 

3. Ensino superior........................................................................... 16 

3.1. Graduação em agronomia................................................... 16 

3.2. Graduação em Medicina Veterinária.................................... 18 

4. Pós-Graduação........................................................................... 23 

4.1. Mestrado em Medicina Veterinária...................................... 23 

4.2 Doutorado em Tecnologia de Alimentos............................... 29 

4.3. Período sabático em Valência, na Espanha........................ 34 

IV – A carreira na UFG.......................................................................... 38 

1. Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação 

e/ou mestrado, e/ou doutorado e/ou pós-doutorado................... 

 

40 

1.1. Atividades de ensino nos níveis de graduação e pós-

graduação................................................................................... 

 

40 

1.2. Atividades de orientação nos níveis de graduação e pós-

graduação................................................................................... 

 

63 

     1.2.1. Atividades de orientação na Graduação...................... 63 

     1.2.2. Atividades de orientação na Pós-Graduação............... 68 

2. Atividades de produção intelectual, demonstradas pela 

publicação de artigos em periódicos e/ou publicação de livros... 

 

76 

3. Capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de 

eventos e/ou de registros de patentes/softwares e 

assemelhados e/ou produção artística, demonstrada também 

publicamente por meios típicos e característicos das áreas de 

cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.......... 

 

 

 

 

81 

4. Atividades de extensão, demonstradas pela participação e 

organização de eventos e cursos, pelo envolvimento em 

formulação de políticas públicas, por iniciativas promotoras de 

inclusão social ou pela divulgação do conhecimento, dentre 

outras atividades......................................................................... 

 

 

 

 

91 

5. Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e 

liderança de grupos de pesquisa................................................ 

 

101 

6. Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-

graduação................................................................................... 

 

107 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

x 
 

7. Participação em Bancas de Concursos, de Mestrado ou de 

Doutorado................................................................................... 

 

110 

8. Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, 

inovação, ensino, gestão ou de associações.............................. 

 

126 

9. Apresentação, a convite, de palestras, trabalhos ou cursos em 

eventos acadêmicos................................................................... 

 

133 

10. Recebimento de comendas e premiações advindas do 

exercício de atividades acadêmicas........................................... 

 

138 

11. Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de 

produção intelectual e/ou artística.............................................. 

 

140 

12. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento 

à pesquisa, ao ensino ou à extensão.......................................... 

 

142 

13. Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados 

centrais e/ou de diretoria/chefia de unidades/setores e ou de 

representação............................................................................. 

 

 

144 

14. Outras atividades relevantes na atuação profissional do 

professor..................................................................................... 

 

151 

15. Considerações finais................................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

  



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

1 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Termo de posse para o cargo de Professor Auxiliar Nível I... 8 

Figura 2. Ficha de autoavaliação preenchida no Colégio Arnaldo no 

ano de 1983........................................................................................... 

 

13 

Figura 3. Cerimônia de colação de grau em Medicina Veterinária pela 

Escola de Veterinária da UFMG............................................................ 

 

20 

Figura 4. Atividade prática auxiliada pelo Prof. Dr. Patricio de Urraza, 

durante o curso de Genética de Bactérias Lácticas, no Centro de 

Referência para Lactobacilos em San Miguel de Tucumán, Argentina, 

em maio de 1994................................................................................... 

 

 

 

25 

Figura 5. Participação em projeto de pesquisa no Instituto de 

Agroquímica y Tecnologia de Alimentos – IATA, em Valência, 

Espanha, com Dra. Marga Aristoy e Dr. Fidel Toldrá............................ 

 

 

37 

Figura 6. Carga-horária anual ministrada e número de alunos 

atendidos em cursos de graduação entre os anos de 1996 e 2000...... 

 

44 

Figura 7. Carga-horária anual ministrada e número de alunos 

atendidos em cursos de graduação e pós-graduação entre os anos 

de 2005 e 2021...................................................................................... 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

2 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Relação de estágios realizados durante o ano de 1993....... 22 

Quadro 2. Participações em eventos durante o Mestrado..................... 27 

Quadro 3. Nomeação, progressões e promoções obtidas ao longo da 

carreira docente..................................................................................... 

 

39 

Quadro 4. Disciplinas ministradas na graduação entre os anos de 1996 

e 2000.................................................................................................... 

 

42 

Quadro 5. Disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação 

entre os anos de 2005 e 2021, com suas respectivas turmas, número 

de alunos e cargas horárias teóricas (C.H.T.) e práticas (C.H.P.)......... 

 

 

48 

Quadro 6. Relação de alunos de graduação orientados ao longo da 

carreira docente..................................................................................... 

 

65 

Quadro 7. Relação de alunos de Pós-Graduação Lato sensu e Stricto 

sensu orientados ou co-orientados ao longo da carreira docente......... 

 

70 

Quadro 8. Artigos científicos publicados em periódicos ao longo da 

carreira docente..................................................................................... 

 

76 

Quadro 9. Relação de trabalhos completos publicados em anais de 

eventos científicos ao longo da carreira docente................................... 

 

82 

Quadro 10. Relação de resumos expandidos publicados em anais de 

eventos científicos ao longo da carreira docente................................... 

 

85 

Quadro 11. Relação de resumos publicados em anais de eventos 

científicos ao longo da carreira docente................................................ 

 

87 

Quadro 12. Atividades de extensão realizadas ao longo da carreira 

docente.................................................................................................. 

 

92 

Quadro 13. Projetos de pesquisa que participe ao logo da carreira 

docente.................................................................................................. 

 

103 

Quadro 14. Relação de bancas de concursos públicos que participei 

ao longo da carreira docente................................................................. 

 

111 

Quadro 15. Relação de bancas de defesa de dissertações de 

Mestrado que participei ao longo da carreira docente........................... 

 

113 

Quadro 16. Relação de bancas de defesa de Tese de Doutorado que 

participei ao longo da carreira docente.................................................. 

 

116 

Quadro 17. Relação de bancas de Exames de Qualificação de 

Doutorado e de Mestrado que participei ao longo da carreira docente. 

 

118 

Quadro 18. Relação de bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso 

– TCC, de graduação em Medicina Veterinária e em Zootecnia, e de 

pós-graduação Lato sensu, que participei ao longo da carreira 

docente.................................................................................................. 

 

 

 

121 

Quadro 19. Organização de eventos de pesquisa, inovação, ensino, 

gestão ou de associações ao longo da carreira docente....................... 

 

127 

Quadro 20. Participação em eventos de pesquisa, inovação, ensino, 

gestão ou de associações ao longo da carreira docente....................... 

 

129 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

3 
 

Quadro 21. Relação de apresentações, a convite, de palestras, 

trabalhos ou cursos em eventos acadêmicos ao longo da carreira....... 

 

134 

Quadro 22. Relação de homenagens recebidas, advindas de 

atividades docentes ao longo da carreira docente................................ 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

4 
 

I – DADOS PESSOAIS 

 

1. Nome: Cristiano Sales Prado 

2. Filiação: Noel Leite Prado e Jussara Sales Prado 

3. Data e local de nascimento: 15 de fevereiro de 1970 – Aimorés-MG 

4. Nacionalidade: Brasileira 

5. Estado civil: Casado 

6. Endereço residencial: Avenida dos Resedás, Qd. 20, Lt. 04, Jardins Valência, 

Goiânia-GO – 74885-844 

7. Profissão: Professor Universitário – Servidor Público Federal 

8. Local de trabalho: Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 

de Goiás – EVZ/UFG, situada à Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia, 
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Universidade Federal de Viçosa – UFV, Viçosa-MG. 

 

1988 – 1992 – Graduação em Medicina Veterinária 
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III – INTRODUÇÃO 

  

Este memorial acadêmico tem como objetivo descrever a minha trajetória 

acadêmica na carreira de docente do Magistério Superior, do quadro permanente 

da Universidade Federal de Goiás, visando a promoção para a Classe E, com 

denominação de docente Titular. 

Fui nomeado para o cargo de Professor Auxiliar, Nível I, em regime de 

Dedicação Exclusiva, com lotação no Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Escola de Veterinária através da Portaria nº 1931, de 15 de julho 

de 1996. Iniciei as atividades na Escola de Veterinária em 02 de agosto de 1996, 

quando assinei o termo de posse (Figura 1), sendo apresentado ao ex-diretor e 

professor aposentado Hélio Louredo da Silva, através de Ofício DP/UFG nº 

230/96, de 02 de agosto de 1996. Minha última progressão foi publicada através 

de Portaria nº 631, de 27 de fevereiro de 2020, quando obtive a progressão de 

Professor Associado, Classe D, Nível 3 para Professor Associado, Classe D, 

Nível 4. Na elaboração deste memorial serei fiel às normas estabelecidas pela 

Universidade Federal de Goiás, pela Resolução CONSUNI Nº 18R/2017. 

 Por se tratar este memorial de um documento de caráter pessoal, onde 

farei narrativas, descrições e comentários sobre momentos vivenciados por mim 

ao longo da vida e, principalmente, ao longo de 26 anos de carreira docente na 

UFG, utilizarei na redação deste memorial a primeira pessoa. 
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Figura 1. Termo de posse para o cargo de Professor Auxiliar Nível I. 
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APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO CANDIDATO 

 

1. Nascimento e núcleo familiar 

 

 Nasci no dia 15 de fevereiro de 1970, em uma pequena cidade do interior 

de Minas Gerais, que faz divisa com o estado do Espírito Santo, chamada 

Aimorés. Filho de Noel Leite Prado, odontólogo, e Jussara Sales Prado, artista 

plástica, sou o quarto filho de uma família de seis irmãos. Tenho como avós 

paternos Cristiano Prado e Amália Leite Prado, e avós maternos, Manoel Pedro 

Sales e Paulina Garayp Sales, ainda viva, com 102 anos atualmente. Nasci em 

Aimorés-MG, pois meu avô Manoel Pedro, médico, era quem fazia os partos de 

seus netos. Entretanto, logo após o meu nascimento, nos mudamos para Belo 

Horizonte, capital de Minas Gerais, cidade onde cresci, estudei e morei até os 

26 anos de idade, quando ingressei na UFG, em Goiânia, como docente. 

 Minha vocação como professor, pesquisador, veterinário e apaixonado 

pelas áreas biológicas e agrárias foi, em parte, herdada de pais e avós, mas 

também em parte devido ao convívio com pessoas tão importantes e influentes 

em minha formação. Tive o privilégio de conviver, desde o nascimento, com 

pessoas extremamente cultas, inteligentes e habilidosas. Meu avô paterno e 

xará, Cristiano, cujo nome sinto muito orgulho em herdar, bem como minha avó 

paterna, Amália, eram naturais do sul de Minas Gerais. Com origens agrárias, 

foram criados, educados e alfabetizados em fazendas de gado leiteiro e 

plantações de café. Meu avô Cristiano era odontólogo e exerceu sua carreira em 

Belo Horizonte-MG. Porém, antes de se mudar para a capital, atuou como 

político inovador e de vanguarda. Foi prefeito por dois mandatos na cidade de 

Paraguaçú, próximo às cidades de Varginha e Alfenas, na região sul de Minas 

Gerais, sendo responsável por grande progresso em uma das mais importantes 

regiões cafeeiras do país. Além disso, era um excelente escritor, autor de dois 

livros, tendo sido colunista do jornal “O Estado de Minas”, o jornal de maior 

circulação em Minas Gerais.  
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Meu avô materno, Manoel Pedro Sales, mais conhecido como Dr. Pedro, 

era médico e proprietário da Casa de Saúde e Maternidade São Lucas, na 

pequena e quente cidade de Aimorés, às margens do Rio Doce, na região leste 

de Minas Gerais. Dr. Pedro era inovador, sempre buscando aprender as técnicas 

cirúrgicas mais modernas, realizando cursos em outras regiões do país, como 

no Rio de Janeiro, por exemplo. Apesar das dificuldades de acesso, pois naquela 

época nem mesmo o asfalto ligava a capital à Aimorés, meu avô importava de 

países da Europa o que havia de melhor e mais moderno em materiais e 

equipamentos para o atendimento a seus pacientes. Infelizmente meu avô Pedro 

faleceu no mesmo ano em que nasci, o que impossibilitou um maior convívio 

com ele ao longo de minha vida. Por outro lado, alguns anos após o falecimento 

de meu avô, minha avó materna, Paulina, se mudou para Belo Horizonte, indo 

morar conosco na casa de meus pais, possibilitando um convívio inigualável com 

uma pessoa tão querida. Descendente de imigrantes italianos e sírios, tem o dom 

da arte e da culinária (fazia o melhor quibe do mundo). Sempre cuidadosa e 

amorosa, preocupava-se em ensinar e ao mesmo tempo proteger, com aquele 

carinho que só uma avó tem. Atualmente, com 102 anos, está lúcida, porém com 

alguma dificuldade na audição e locomoção e, apesar da distância física, sinto 

sua presença constante em minha vida. 

 Ainda destacando a importância de ter tido no seio do lar o convívio com 

pessoas cultas e inteligentes, meus pais, Noel e Jussara, foram os pilares em 

minha formação pessoal e cultural. Meu pai, um seminarista quando jovem, que 

quase se tornou padre na igreja católica, formou-se em odontologia em 1958, na 

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Concluiu 

também o curso de Filosofia em São Paulo, em 1962, mas foi em Aimorés, em 

1963, onde iniciou sua carreira profissional como dentista e onde acabou 

conhecendo sua futura esposa, e minha mãe, Jussara. Casaram-se em 1965, 

em Aimorés, e mudaram-se para Belo Horizonte em 1970, após o meu 

nascimento. Além do consultório particular, trabalhou na Prefeitura de Belo 

Horizonte e na Polícia Civil de Minas Gerais. Atualmente dedica-se à área de 

Ortopedia Funcional dos Maxilares. Meu pai, além de dentista, é escritor, autor 

de dois livros publicados: “Salmos para Eu Sou – Orações no tempo presente” e 

“Funções da boca e interações com o corpo”. Sempre presente e atuante na 
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criação e educação dos filhos, foi rígido quando precisava ser, mas sempre 

priorizava o diálogo, a conversa, o respeito, fazendo questão de ensinar os 

princípios morais e éticos, que foram fundamentais na formação de meu caráter 

e personalidade, sempre pautados na honestidade, no amor, na união, na família 

e na vida com Deus em nossos corações. Minha mãe, Jussara, artista plástica 

por natureza, desde jovem desenvolveu suas obras em diversas áreas como 

desenhos em carvão sobre papel, pinturas em aquarela, óleo sobre tela e, 

principalmente, nas pinturas em porcelanas. Algumas de suas maravilhosas 

peças já participaram de exposições nacionais e internacionais. Possuidora de 

uma letra invejável, também atuou como calígrafa. Quando criança, estudou e 

concluiu o antigo “ensino normal” como interna no Colégio Santa Marcelina, 

tradicional colégio de freiras em Belo Horizonte, onde também se tornou 

especialista em ensino pré-primário. Ainda jovem, antes de se casar, foi 

professora do ensino pré-primário em Aimorés-MG, sua cidade natal. Seus dons 

artísticos e sua vocação docente ficaram temporariamente em segundo plano, 

quando vieram os filhos e assumiu o mais sublime e importante papel como 

esposa, mãe e responsável pelo lar. Afinal, cuidar de uma casa com seis 

crianças não é para qualquer uma. Seu papel de mãe foi realizado de forma 

impecável, sempre dedicada, paciente e amorosa, cuidava da casa e dos filhos 

como ninguém. Se transformava em uma verdadeira leoa para defender seus 

filhos. Cozinhava exemplarmente, criava e transformava receitas em pratos 

deliciosos e nutritivos. Esta habilidade culinária, certamente teve a herança de 

nossos antepassados árabes e italianos, acrescida de um toque de brasilidade, 

representando algumas das vantagens e diversidades culturais que a 

miscigenação nos proporciona. 

 Meus pais, com muito esforço, me proporcionaram as melhores condições 

para que eu pudesse crescer e me desenvolver. Boas escolas, saúde, 

alimentação, esportes, lazer e diversão, no aconchego de um lar, em uma grande 

família. Sempre me estimularam a desenvolver a inteligência, o raciocínio, a 

leitura, a escrita e a fala, bem como as habilidades esportivas, artísticas e 

culturais. Foram meus maiores exemplos e incentivadores! Nunca quiseram 

interferir na escolha de minha carreira profissional, sempre com muita liberdade 

e diálogo, mas tiveram grande importância na minha decisão em cursar medicina 
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veterinária. Ainda aos 13 anos de idade, quando preenchi um daqueles 

formulários de autoavaliação escolar, lembro-me bem quando respondi à 

tradicional pergunta “o que você quer ser quando crescer?”, escrevendo “Médico 

Veterinário” (Figura 2). Tudo isso começou por amor aos animais, mas também 

por acompanhar minha mãe nas diversas vezes em que precisou levar o gato 

“Xereta” aos consultórios veterinários. Xereta era um gato de rua, que apareceu 

ainda filhotinho na porta de nossa casa. Com muito amor, minha mãe começou 

a cuidar e alimentar aquele filhote, ainda do lado de fora da casa. Era a alegria 

da criançada, principalmente minha. Xereta foi crescendo, comia e dormia quase 

todo o dia, mas durante as noites ficava na rua. Às vezes passava dias sem 

aparecer em casa e, quando voltava, frequentemente aparecia com ferimentos. 

Assim, minha mãe o atendimento veterinário e eu fazia questão de acompanhar, 

fazendo surgiu em mim o grande interesse pela carreira. 

 Em minha casa, além dos estímulos e dos exemplos de pais e avós, o 

convívio com os irmãos também contribuiu intensamente para minha formação. 

Os estudos sempre estiveram em primeiro lugar e a vocação para a carreira 

docente perpetua na família. Meu irmão mais velho, Luciano, é graduado em 

Educação Física pela UFMG, em Belo Horizonte e Doutor em Fisiologia do 

Exercício pela Universidade de Konstanz, na Alemanha. É professor na Escola 

de Educação Física e Fisioterapia da UFMG. O segundo irmão, Pedro, 

publicitário e fotógrafo, é graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC, em 

Belo Horizonte, e graduado em Artes Plásticas, pela Escola Guignard, também 

em Belo Horizonte. O terceiro irmão, Murilo, é graduado em Engenharia Elétrica 

pela PUC, em Belo Horizonte, e atua na área do comércio internacional de aço. 

Isabela, a primeira menina entre os irmãos, é graduada em Belas Artes pela 

UFMG, em Belo Horizonte, e Mestre em Artes pela Universidade de Indiana, nos 

Estados Unidos. Isabela é professora na Escola de Belas Artes da UFMG. A 

caçula entre os irmãos, Estefânia, é graduada em Psicologia pela PUC, em Belo 

Horizonte, e atua como psicóloga e coordenadora na educação infantil, 

trabalhando com crianças com deficiência visual. 
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Figura 2. Ficha de autoavaliação preenchida no Colégio Arnaldo no ano de 1983. 

  

Gostaria de salientar, que além dos familiares de núcleo primário e mais 

próximo, houve também a importante participação de tios e primos, próximos ou 

distantes, com os quais o convívio, o aprendizado e as experiências repassadas 

auxiliaram em minha formação e desenvolvimento, contribuindo para a 

descoberta de minha vocação profissional, bem como na formação de minha 

personalidade e do meu caráter. 

Após minha mudança para Goiânia, para assumir o cargo de professor na 

Escola de Veterinária da UFG, vieram meus dois filhos mais velhos, frutos de um 

primeiro casamento, Luca Vieira Prado e Henrique Vieira Prado, prestes a 

completarem 24 e 20 anos, respectivamente. Atualmente sou casado com 

Luciana Ramos Gaston Brandstetter, também professora na Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG, com quem possuo dois filhos, um casal de 

gêmeos, Alice Brandstetter Prado e Felipe Brandstetter Prado, atualmente com 

7 anos de idade. Este memorial é dedicado a todos meus familiares, 

especialmente à minha esposa, Luciana e meus quatro filhos, Luca, Henrique, 

Alice e Felipe. 
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2. Ensino primário e secundário 

 

 Iniciei minha vida escolar aos três anos de idade, em uma pequena escola 

chamada Instituto Armanelli, em Belo Horizonte-MG. Naquela época, poucas 

escolas aceitavam a matrícula de crianças tão jovens, no chamado pré-primário. 

Fui matriculado juntamente com meus três irmãos mais velhos na mesma escola. 

Em pouco tempo, os professores sugeriram a meus pais que eu deveria ser 

matriculado em uma turma mais avançada. Assim foi feito e eu segui adiantado 

nos anos escolares subsequentes. Aprendi a ler aos seis anos de idade, em 

junho de 1976. Estudei no Instituto Armanelli até o ano de 1977, quando 

completei a 2ª série do 1º grau.  

Fui estudar no Colégio Santo Agostinho, um tradicional colégio católico, 

também em Belo Horizonte. Neste colégio, cursei da 3ª à 5ª série do 1º grau, 

entre 1978 e 1980. O Colégio Santo Agostinho, diferentemente da escola 

anterior, era um colégio de dimensões grandiosas, com muitas turmas e muitos 

alunos, de ensino tradicional e bastante rigoroso. Isso me fez buscar e trabalhar 

habilidades de relacionamento, tanto com colegas quanto com professores, que 

me permitiram fazer bons amigos e me sentir seguro e confiante para crescer e 

aprender.  

Em 1981 fui estudar no Colégio Arnaldo, outro grande e tradicional colégio 

católico de Belo Horizonte, onde cursei da 6ª série do 1º grau até o 2º ano do 2º 

grau (científico). Este colégio me traz grandes e boas lembranças. Vivi uma boa 

parte de minha adolescência estudando no Colégio Arnaldo. Fiz grandes amigos 

naquela época. Com alguns destes, mantenho contato até os dias de hoje. Foi 

ao longo dos anos de estudo no Colégio Arnaldo, que fui percebendo minha 

aptidão para área biológica e meu desejo em cursar medicina veterinária.  

Quando cheguei ao 3º ano do 2º grau (científico), no ano de 1986, embora 

gostasse e tivesse sido muito feliz no Colégio Arnaldo, optei por mudar de 

colégio. Fui estudar no Colégio Pitágoras, uma rede de ensino de Belo Horizonte, 

focada nos cursinhos preparatórios para vestibulares, que possuía uma unidade 

na Pampulha, bairro onde morava. A opção pela mudança se deu não apenas 

por ser um colégio com um bom retrospecto em preparações e aprovações em 
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vestibulares, mas também por ser mais próximo de minha casa, pois teria mais 

facilidade de acesso com menos tempo de deslocamento, devido à grande carga 

horária de aulas e atividades de preparação para o vestibular. Apesar da grande 

quantidade de aulas, de muitos estudos e de muita pressão por uma aprovação 

em um vestibular, foi um ano de minha vida de muito crescimento pessoal e 

intelectual. Tive como colegas de colégio e de turma, vários amigos e conhecidos 

do bairro onde morava, o que não acontecia nos colégios onde havia estudado 

anteriormente, em virtude da distância do meu bairro para os outros colégios. 

Isso me proporcionou um ótimo ambiente escolar, de estudos e de interação 

social. De forma similar ao Colégio Arnaldo, fiz grandes amigos durante o 

período e, com muitos deles, mantenho contato até os dias de hoje. 

Foi no Colégio Pitágoras, ao longo do ano de 1986, enquanto cursava o 

3º ano que, influenciado por alguns colegas que iriam prestar o vestibular para 

Agronomia na Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG, que decidi mudar 

a minha opção de curso, que era Medicina Veterinária, até então. O grupo de 

amigos, com aquela argumentação típica de adolescente, de querer morar fora 

de Belo Horizonte, sozinho ou junto com amigos, de independência etc., me 

convenceu que o melhor seria realmente morar e estudar em Viçosa. Naquela 

época, os vestibulares das universidades federais de todo o país tinham uma 

data coincidente, de modo que o candidato somente poderia concorrer à vaga 

de um único curso em uma única universidade federal. Meu desejo, inicialmente, 

era de cursar Medicina Veterinária na UFMG, em Belo Horizonte, pois era um 

dos melhores cursos de veterinária do país, senão o melhor no ranking da época 

e, ainda por cima, a Escola de Veterinária da UFMG era localizada bem próxima 

de minha casa. Embora o curso de Medicina Veterinária da UFV, em Viçosa, 

fosse excelente, como eu iria justificar para meus pais que não iria cursar 

Veterinária na UFMG, em Belo Horizonte. Afinal, embora a Universidade fosse 

pública e gratuita, morar em Viçosa representaria um custo adicional com 

moradia, alimentação e outras despesas. Foi aí que, para justificar minha 

mudança para Viçosa, resolvi mudar a minha opção de curso, prestando o 

vestibular para Agronomia. Isso porque em Belo Horizonte não havia nenhum 

curso de Agronomia e, naquela época, o curso de Agronomia da Universidade 

Federal de Viçosa era considerado um dos melhores do país. Assim, me inscrevi 
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para o vestibular de Agronomia em Viçosa, juntamente com quatro colegas de 

minha sala do colégio. 

 

3. Ensino superior 

 

3.1. Graduação em Agronomia 

 

O concurso vestibular na Universidade Federal de Viçosa era diferente 

dos vestibulares da maioria das demais Universidades Federais. Havia provas 

objetivas e discursivas de todas as disciplinas, diferentemente da UFMG, por 

exemplo, em que somente eram feitas provas discursivas das disciplinas 

específicas. Além disso, naquela época o concurso era realizado in loco, ou seja, 

todos os candidatos tinham que realizar as provas na UFV, permanecendo a 

semana inteira na cidade de Viçosa. Apesar da dificuldade do concurso, fui 

aprovado em primeira chamada para o curso de Agronomia, para ingresso no 

primeiro semestre de 1987. Tinha apenas 16 anos na época, um menino, prestes 

a completar 17 anos, cheio de sonhos e bastante animado com o início da vida 

universitária. Porém, a realidade foi bastante diferente. Entre os colegas de 

colégio que também prestaram o vestibular juntamente comigo, apenas dois 

foram aprovados, ou seja, a “turma” já havia sido reduzida pela metade. 

Precisávamos alugar um lugar para morar, pois o alojamento universitário era 

bastante concorrido e havia muita espera. Tinha que ser um lugar barato, para 

diminuirmos os custos de residência em outra cidade. Assim, eu, meus dois 

colegas de colégio e mais um amigo que conhecemos durante o vestibular, 

alugamos um quarto em uma casa de família. Era uma casa humilde, muito 

simples, com teto de forro de lambril, sem laje, onde morava um casal de idosos. 

Os quatro jovens estudantes ficavam em um único quarto, onde havia uma 

cama-beliche, uma cama de molas desmontável (de abrir e fechar) e um colchão, 

que era colocado no chão entre a cama-beliche e a cama desmontável, no 

momento de dormirmos. Com pouca estrutura e com o mínimo de espaço, a casa 

era apenas o dormitório, pois passava o dia inteiro no bonito campus da UFV. 
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Era lá onde tomava o café da manhã, almoçava e jantava, mesmo nos dias em 

que não tinha aulas nos dois turnos. 

A grade curricular do primeiro semestre de Agronomia era repleta de 

disciplinas de área exata, que em nada me agradavam, como cálculo, desenho 

técnico, geometria analítica, entre outras. Afinal, o graduado em Agronomia se 

torna um Engenheiro Agrônomo. Somado a isso, em virtude de as disciplinas 

serem comuns a vários cursos de graduação e possuírem um número grande de 

alunos matriculados, nas divisões de turmas das diversas disciplinas não tive a 

sorte de ser matriculado nas mesmas turmas em que meus amigos de moradia 

estavam matriculados. Ou seja, nossos horários eram desencontrados e eu 

passava a maior parte do tempo sozinho, ainda com poucos amigos formados 

em Viçosa. Com o passar do tempo, comecei a perceber que se passava apenas 

de uma ilusão aquele desejo de morar sozinho, em outra cidade, acreditando 

que tudo seria bom, confortável e seguro. Aos poucos a saudade de casa, do 

aconchego do lar e dos amigos começava a apertar. Assim, comecei a viajar 

para Belo Horizonte praticamente em todos os finais de semana. As dificuldades 

encontradas nas disciplinas citadas anteriormente, como cálculo, geometria 

analítica e demais de área exata, somado ao fato de não ter me adaptado à nova 

vida em Viçosa, fizeram com que eu repensasse sobre tudo que havia decidido 

no ano anterior, em relação à curso de graduação e moradia. Após refletir e 

avaliar prós e contras, resolvi desistir do curso de Agronomia e retornar para 

Belo Horizonte para, enfim, buscar realizar o meu desejo, desde criança, que era 

o de me tornar Médico Veterinário.  

Apesar dos tempos difíceis e do sofrimento neste curto período em Viçosa 

e do tempo teoricamente “perdido”, pois somente iniciei minha graduação no ano 

seguinte, posso afirmar que foi um período de muita aprendizagem e 

crescimento pessoal. Amadureci bastante e comecei a dar o devido valor a 

coisas que, até então, não valorizava.  Após retornar à Belo Horizonte, me 

matriculei novamente no Pitágoras, porém agora em um cursinho preparatório 

para vestibulares. Me dediquei com afinco e, ao final do ano de 1987, prestei um 

novo vestibular, agora para Medicina Veterinária na UFMG, em Belo Horizonte, 

tendo sido aprovado para ingresso na turma do primeiro semestre de 1988. 
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3.2. Graduação em Medicina Veterinária 

 

 Nos primeiros meses no ano de 1988 iniciava-se meu tão sonhado curso 

de Graduação em Medicina Veterinária na Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG, em Belo Horizonte-MG. Tive a felicidade de 

reencontrar, agora como colegas de turma de faculdade, alguns amigos de 

colégio e do bairro onde morava. Isto certamente auxiliou na convivência, na 

ambientação, na interação com os demais colegas e na formação de novos 

amigos. 

 Confesso que no início, conhecia pouco sobre a carreira de Médico 

Veterinário e suas inúmeras opções e campos de trabalho. Como a maioria dos 

colegas, me via atuando em alguma área ligada à clínica ou cirurgia, ou talvez 

em alguma área de produção animal. Ansioso por conhecer e aprender, os três 

primeiros semestres não foram muito animadores. As disciplinas eram 

ministradas no Instituto de Ciências Biológicas – ICB e, muitas delas, ministradas 

por docentes que não possuíam vínculo com a Escola de Veterinária e nem 

mesmo conheciam algo sobre a profissão. Algumas destas disciplinas eram 

consideradas o “terror” pelos alunos dos vários cursos de áreas biológicas, pelo 

elevado índice de reprovação, com Bioquímica, por exemplo. Entre as disciplinas 

dos semestres iniciais, a que mais nos fazia sentir verdadeiramente como um 

estudante de Medicina Veterinária, era Anatomia Animal. Tenho até hoje 

guardados os dois volumes do famoso livro de “Anatomia dos animais 

domésticos” (Sisson/Grossman), que fiz questão de adquirir, com muito sacrifício 

dos meus pais, pois eram livros caros. Durante os três primeiros períodos, o 

contato com a Escola de Veterinária foi mínimo, embora a curiosidade e o desejo 

de estar presente na Unidade Acadêmica fossem enormes. 

 Ao iniciar o quarto período e, consequentemente, a cursar as disciplinas 

mais aplicadas à Medicina Veterinária, foi despertado em mim uma curiosidade 

em descobrir os diversos campos e áreas de atuação profissional. Uma 

curiosidade em especial era a de descobrir o que faziam alguns grupos 

pequenos de alunos que, juntamente com um professor, todos trajando um 

macacão branco, com botas e capacetes também brancas, entravam em uma 
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Kombi da UFMG no começo da manhã e retornavam ao final da manhã, com 

seus uniformes todos sujos de sangue. Foi aí que descobri que se travam de 

aulas práticas de inspeção de carnes em frigoríficos. Como era uma disciplina 

ministrada no 8º período apenas, não me interessei tanto naquela época. Mal 

sabia eu que seria por aquela área que iria me apaixonar. 

 Mas enquanto isso, ao longo do curso, fui tentando conhecer, realizar 

estágios extracurriculares, principalmente nos períodos de férias acadêmicas, 

nas diversas áreas de atuação do Médico Veterinário, à medida que as 

disciplinas iam sendo cursadas. Fiz estágios em laboratórios, clínicas de 

pequenos animais, inclusive no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da 

UFMG, acompanhei cirurgias de pequenos e grandes animais, veterinários de 

equinos e de bovinos. Durante períodos de férias, fazia estágios com um 

Veterinário da Cooperativa de Produtores Rurais de Paraguaçú, na região sul de 

Minas Gerais. Acompanhava os atendimentos em inúmeras propriedades rurais, 

principalmente a bovinos leiteiros, por ser a região sul de Minas, grande 

produtora de leite. 

 Apesar de gostar de participar e realizar as diversas atividades que 

estavam sendo desenvolvidas nos estágios, nas diversas áreas de atuação, 

ainda não tinha encontrado uma área que me interessasse profundamente. Ao 

chegar ao 8º período e iniciar as aulas da disciplina de Inspeção de Carnes e 

Derivados, despontou em mim um grande interesse pela área. Ao iniciarem as 

aulas práticas em frigoríficos, eu realmente percebi que aquela seria a área que 

gostaria de me dedicar profissionalmente. No 9º período, cursando a disciplina 

de Tecnologia de Carnes e Derivados, este desejo de atuar na área foi se 

consolidando. No 10º e último período da graduação em Medicina Veterinária, 

me candidatei e fui aprovado para exercer o cargo de monitor junto à disciplina 

de Tecnologia de Carnes e Derivados, na época sob Coordenação do Prof. 

Teófilo Pimentel da Silva (in memoriam). Esta oportunidade não apenas ajudou 

a reforçar meu interesse pela área de carnes, como também despertou em mim 

o interesse pela área docente. 

 O meu interesse pela área era tanto que decidi buscar maior 

conhecimento e qualificação, para que pudesse ter maiores e melhores 
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condições de brigar pelo mercado de trabalho. Como também já havia 

despertado em mim o interesse pela área acadêmica, imaginei que o curso de 

Mestrado seria a melhor forma de me qualificar e ampliar meus conhecimentos, 

para alcançar meus objetivos. Porém, em virtude de greves dos docentes no ano 

anterior, o calendário acadêmico estava um pouco atrasado e, a minha turma, 

que teria a sua colação de grau em dezembro de 1992, apenas teve a cerimônia 

de colação de grau em fevereiro de 1993 (Figura 3). Sem saber que poderia ter 

participado do processo seletivo para o Mestrado ainda no ano de 1992, ficando 

pendente apenas a apresentação do diploma de graduação caso fosse 

aprovado, não participei do processo seletivo naquele ano. Ao saber que poderia 

ter participado da seleção e que um novo processo seletivo aconteceria apenas 

no final de 1993, fiquei frustrado e desisti temporariamente de cursar o Mestrado. 

 

 

 Figura 3. Cerimônia de colação de grau em Medicina Veterinária pela Escola de 

Veterinária da UFMG. 

 

Resolvi, então, procurar um emprego, independentemente da área que 

fosse. Surgiu uma oportunidade de trabalho em uma granja de avicultura, 

vinculada à antiga companhia aérea VARIG, situada em Santarém, no estado do 

Pará. Eles estavam procurando contratar jovens e recém-formados em Medicina 
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Veterinária, sem experiência em avicultura de corte, para trabalho e moradia na 

granja. Me interessei pela oferta de emprego, afinal, me encaixava perfeitamente 

no perfil do profissional que a empresa procurava. Me dirigi à Escola de 

Veterinária da UFMG para buscar alguns documentos, entre eles o próprio 

diploma de conclusão de curso de graduação, com os devidos registros, 

carimbos e assinaturas. Ao chegar à Escola de Veterinária, me encontrei com o 

professor Teófilo, que me convidou para conversarmos sobre as perspectivas 

futuras. Teófilo foi, além de professor, um grande amigo. Morávamos próximos, 

ele conhecia meus pais, seu filho, João Paulo, era atleta de natação na mesma 

equipe em que eu treinava. Ao conversarmos, contei a ele minha intenção de 

assumir a vaga de emprego na área de avicultura, em Santarém-PA. Diante 

disso, o professor me questionou sobre meus reais interesses profissionais, 

sobre a área que eu teria prazer em atuar, pois sabia que minha grande paixão 

era a área de carnes, sobre a real necessidade financeira de buscar um emprego 

naquele momento, ao invés de lutar por uma maior qualificação para atuar na 

área que desejava.  

Assim, ao perceber que meu maior desejo era atuar na área de carnes, 

leite e derivados, Teófilo me propôs uma sequência de estágios em várias 

indústrias, frigoríficos e laticínios, para que eu pudesse ampliar meus 

conhecimentos e adquirir um pouco da experiência na rotina industrial. Seria um 

período de quase um ano, estagiando em várias indústrias, sem nenhum vínculo 

empregatício, nem remuneração. Naquela época, ainda se conseguia realizar 

estágios ou atividades não remuneradas, sem possuir mais o vínculo acadêmico 

de estudante, como era o meu caso. Embora a tentação em respondê-lo 

imediatamente fosse grande, pois a proposta era tentadora, o professor pediu 

para que eu refletisse e que conversasse com meus pais sobre a proposta. Ao 

conversar com meus pais, tive o total apoio para buscar realizar os meus sonhos. 

Assim, declinei da proposta de emprego e aceitei a sugestão do professor 

Teófilo. O professor fez ligações telefônicas para vários de seus colegas das 

indústrias e do Serviço de Inspeção Federal, e elaborou um roteiro de estágios 

a serem desenvolvidos ao longo do ano de 1993.  

Estagiei em vários frigoríficos e laticínios da grande Belo Horizonte e em 

municípios próximos, e realizei um estágio durante dois meses no antigo 
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frigorífico Anglo, uma multinacional inglesa, localizado em Goiânia-GO (Quadro 

1). No frigorífico Anglo, que era uma indústria habilitada para o comércio 

internacional, como Israel, Estados Unidos e países do Mercado Comum 

Europeu, fui muito bem recebido, acolhido e orientado pelos colegas da 

Superintendência Federal de Agricultura de Goiás, em especial pelos 

Veterinários do Serviço de Inspeção Federal lotados no frigorífico Anglo, Dr. 

Floriano e Dr. José Maria, além de toda sua equipe de auxiliares. Estes estágios 

me proporcionaram um aprendizado imensurável, foi uma oportunidade única. 

 

Quadro 1. Relação de estágios realizados durante o ano de 1993. 

INDÚSTRIA SIF MUNICÍPIO 

Indústria de Carnes e Derivados São 

João Ltda. – Abate de bovinos e suínos 

588 Belo Horizonte-MG 

Indústria de Carnes e Derivados São 

João Ltda. - Desossa 

3221 Belo Horizonte-MG 

Alimenta – Alimentação Industrial Ltda. 

– Processamento de carnes – bovinos e 

suínos 

2718 Contagem-MG 

Frigorífico Alvorada Ltda.  – Abate de 

aves 

3025 Santa Luzia-MG 

Frigorífico Alvorada Ltda.  – Abate de 

bovinos e suínos 

2366 São Joaquim de Bicas-MG 

S/A Frigorífico Anglo 862 Goiânia-GO 

Cooperativa Agropecuária de Pedro 

Leopoldo Ltda. - Laticínios 

1469 Pedro Leopoldo-MG 

Usina de Beneficiamento de Leite - 

Cotochés 

2285 Ravena-MG 

Ribeiro Fonseca Laticínios S.A. 805 Belo Horizonte-MG 

Prolácteos Indústria de Produtos 

Lácteos Ltda. 

3299 Belo Horizonte-MG 
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Finalizado o roteiro de estágios, ao final do ano de 1993, participei do 

processo seletivo para o Mestrado junto ao Colegiado de Cursos de Pós-

Graduação da Escola de Veterinária da UFMG, pleiteando uma vaga para a área 

de Tecnologia e Inspeção de Carnes, Leite e Derivados. Fui selecionado e, 

finalmente, iniciei o curso de Mestrado em Medicina Veterinária em fevereiro de 

1994. 

 

4. Pós-Graduação 

 

4.1. Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 O curso de Mestrado em Medicina Veterinária, com área de concentração 

em Inspeção de Carnes, Leite e Derivados, foi realizado no Departamento de 

Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal – DTIPOA, durante os 

anos de 1994 e 1996. 

 Com a eminente aposentadoria na UFMG do Prof. Teófilo, que seguiu 

carreira posteriormente na Universidade Federal Fluminense, meu orientador no 

Mestrado foi o Prof. Dr. Wagner Luiz Moreira dos Santos, que havia retornado 

recentemente de seu Doutorado em Madri, na Espanha. Eu ainda não conhecia 

o Prof. Wagner, pois durante a minha graduação o professor estava em 

afastamento para cursar seu Doutorado. Em nossa primeira conversa, me foi 

perguntado se eu aceitaria trabalhar em sua linha de pesquisa, que envolvia 

ação antimicrobiana de bactérias lácticas isoladas de embutidos curados. O 

assunto era muito interessante e prontamente aceitei a oferta. 

 Durante o Mestrado tive a felicidade de ter um grupo de colegas formado 

por excelentes pessoas. Alguns mais jovens e com pouco tempo de graduação, 

outros mais experientes, com maior tempo de atividade profissional. Todos 

empolgados com a oportunidade de qualificação e conhecimento, com um bom 

senso de coleguismo e colaboração mútua. Entre os colegas, destaco o nome 

de Celso Rodrigues de Carvalho, que havia sido meu colega de turma na 
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graduação em Medicina Veterinária, e seria também orientado do Prof. Wagner, 

seguindo a mesma linha de pesquisa. 

 Poucos meses após o início do Mestrado, ainda engatinhando no 

aprendizado sobre bactérias lácticas, sem que eu soubesse, o Prof. Wagner 

havia submetido nosso projeto de pesquisa a um edital de cooperação científica 

entre Brasil e Argentina, chamado Centro Argentino-Brasileño de Biotecnologia 

– CABBIO, para concorrer a uma bolsa de participação no curso “Genética de 

bactérias lácticas: Investigacion básica y su potencial aplicacion”, que 

aconteceria de 9 a 20 de maio de 1994, no Centro de Referencia para 

Lactobacilos – CERELA, em San Miguel de Tucumán, na região noroeste da 

Argentina. Nosso projeto foi aprovado e, eu e meu colega Celso, selecionados 

para participar do curso, com tudo pago e ainda recebendo uma bolsa como 

ajuda de custos. Foi uma grande surpresa para nós. Seria a minha primeira 

experiência em eventos acadêmicos internacionais. 

 Como o curso seria ministrado em espanhol, corri contra o tempo para 

tentar aprender ao menos o básico da língua espanhola, ouvindo fitas cassete e 

estudando pelas revistas da Editora Globo, compradas em bancas de revista. 

Obviamente o tempo foi curto e o aprendizado pouco, antes do início do curso. 

Entretanto, a vontade de ampliar meus conhecimentos, de participar ativamente 

do curso e de me relacionar com os colegas de curso e professores, me fez 

esforçar ao máximo para aprender, pelo menos um pouco, da língua espanhola 

naquele momento.  

O nível do curso foi elevadíssimo! A maioria dos colegas de curso já era 

professor doutor nas diversas universidades argentinas, com amplo 

conhecimento em genética. Foram estes colegas, que com bastante paciência e 

habilidade docente, me auxiliaram na compreensão e aprendizado, 

principalmente nas atividades práticas laboratoriais. Entre os colegas que muito 

me auxiliaram, destaco o Bioquímico Prof. Dr. Patricio José de Urraza, 

carinhosamente chamado pelo apelido “Pato”, que era naquela época o Chefe 

de Trabalhos Práticos na área de microbiologia da Faculdade de Ciências Exatas 

da Universidade de La Plata, na Argentina (Figura 4). Em 2011, Patricio era o 

Vice-decano e foi nomeado pela então Presidente da Argentina, Cristina 
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Kirchner, como o responsável pela Agência Nacional de Laboratórios Públicos – 

ANLAP da Argentina, que tinha como um dos objetivos, desenhar a política 

pública de produção, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos naquele 

país. Apesar da dificuldade do curso e das dificuldades com a língua espanhola, 

a minha participação foi bastante proveitosa tanto sob o ponto de vista de 

conhecimento técnico sobre bactérias lácticas, quanto sob aspectos culturais. A 

cidade de Tucumán foi onde ocorreu a declaração de independência da 

Argentina, uma região árida e extremamente rica em cultura. Tive a oportunidade 

de, junto com alguns colegas do curso, fazer um pequeno tour pela região 

durante um final de semana, visitando alguns lugares como o vale dos 

Calchaquies (índios calchaquies), Tafí del Valle (museu jesuíta La Banda), a 

Cuesta del Infernillo e as Ruínas de Quilmes. 

 

 

Figura 4. Atividade prática auxiliada pelo Prof. Dr. Patricio de Urraza, durante o 

curso de Genética de Bactérias Lácticas, no Centro de Referência para 

Lactobacilos em San Miguel de Tucumán, Argentina, em maio de 1994. 

 

 Após o curso, retornei ao Brasil e iniciei o desenvolvimento do projeto, que 

tinha como objetivo principal, isolar bactérias lácticas naturalmente presentes em 

embutidos crus curados, como as linguiças artesanais, e testar a atividade 

antibacteriana destas bactérias lácticas e de substâncias produzidas por elas 

frente a patógenos de interesse à saúde pública, como Listeria monocytogenes 
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e Staphylococcus aureus. Assim, o meu projeto teve como objetivo os testes 

frente a Listeria monocytogenes e o projeto do meu colega, Celso, frente a 

Staphylococcus aureus. As cepas de bactérias lácticas foram isoladas de 

linguiças artesanais produzidas na região de Santa Luzia-MG e comercializadas 

no Mercado Central de Belo Horizonte. Inicialmente foram realizados testes de 

inibição direta frente a cepas ATCC de Listeria monocytogenes e, 

posteriormente, realizados os testes de inibição indireta, a partir dos 

sobrenadantes livres de células dos isolados de bactérias lácticas. 

 Durante o período em que realizava o curso de Mestrado, eu auxiliava 

alguns professores, tanto da disciplina de Inspeção de Carnes, quanto da 

disciplina de Tecnologia de Carnes, ministrando algumas aulas, o que 

aumentava meu interesse em seguir a carreira como docente. Iniciei, então, 

como monitor bolsista do Programa de Monitoria de Pós-Graduação da UFMG, 

junto ao Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, 

em março de 1995. Pouco tempo depois, foi aberto um concurso para Professor 

Substituto junto ao Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de 

Origem Animal, para a disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados, 

ministrada no 9º período da graduação em Medicina Veterinária na UFMG. Como 

já me interessava pela área acadêmica e, estimulado por colegas de pós-

graduação e alguns docentes, resolvi prestar o concurso. Apesar da 

concorrência, fui aprovado em primeiro lugar. Assim, em abril de 1995 iniciava-

se a minha carreira como docente no ensino superior. 

 Conciliar as atividades docentes com as atividades do Mestrado, como 

revisão de literatura, parte experimental, interpretação dos resultados e redação 

da dissertação não foi nada fácil. Entretanto, o período em que estive como 

professor substituto na disciplina de Tecnologia de Carnes foi de grande 

aprendizado. Tive a oportunidade de trabalhar junto com o Prof. Dr. Afonso de 

Liguori Oliveira, responsável pela disciplina. Dotado de um conhecimento técnico 

exemplar, o professor Afonso sempre esteve disposto a compartilhar seus 

conhecimentos, suas experiências, me orientando e auxiliando nesse início de 

carreira. O convívio com o professor Afonso contribuiu muito na minha formação 

profissional e pessoal. Serei eternamente grato! Ao final do primeiro semestre 

como professor substituto junto à disciplina, recebi uma bela homenagem dos 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

27 
 

alunos, o que foi extremamente gratificante, servindo como estímulo a seguir 

adiante, crescer e melhorar. 

  

Durante o Mestrado foram cursadas as seguintes disciplinas: 

• EST.814 – Princípios de bioestatística 

• TEI.805 – Microbiologia de carnes, leite e produtos derivados 

• TEI.806 – Tecnologia de carnes e produtos derivados 

• TEI.801 – Bioquímica de carnes, leite e produtos derivados 

• TEI.808 – Seminário de ciência de carnes, leite e produtos derivados 

• TEI.802 – Inspeção de carnes, leite e produtos derivados 

• BIQ.808 – Bioquímica celular 

• TEI.808 – Seminário de ciência de carnes, leite e produtos derivados 

– segundo semestre. 

 

 Com o pensamento em seguir na carreira docente, durante o Mestrado, 

além dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas, nas revisões de 

literatura e estudos para a execução do projeto, também busquei me qualificar, 

sempre que houvesse alguma possibilidade, participando de diversos cursos, 

seminários e conferências (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Participações em eventos durante o período de Mestrado. 

EVENTO DATA LOCAL 

Curso: “Contaminantes e 

Patógenos de Importância no 

Leite e Produtos Derivados” – 

Prof. Martin Busse – 

Universidade de Munique 

20 a 21/10/1994 Escola de Veterinária da 

UFMG – Belo Horizonte 

Curso: “Listeriose: importância, 

epidemiologia e isolamento de 

19 a 23/06/1995 Fundação Ezequiel Dias 

– FUNED – Belo 

Horizonte 
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Listeria sp.” – Profa. Mônica 

Maria Oliveira Pinho Cerqueira 

Seminário: “Qualidade pelo 

controle microbiológico” 

18/10/1995 SENAC – Belo Horizonte 

Seminário: “1º Seminário de 

Atualização para Médicos 

Veterinários” 

26/10/1995 Escola de Veterinária da 

UFMG – Belo Horizonte 

Curso: “Higiene e Sanitização 

em Estabelecimentos de 

Produção e Comercialização de 

Carnes e Derivados” 

06 a 07/12/1995 Instituto de Tecnologia 

de Alimentos – ITAL -

Campinas-SP 

Conferência: “II Conferência 

Internacional sobre Ciência e 

Tecnologia de Produção e 

Industrialização de Suínos” 

14 a 17/04/1996 Instituto de Tecnologia 

de Alimentos – ITAL -

Campinas-SP 

  

 

Após a aprovação no concurso, me dirigi a Goiânia para providenciar a 

documentação para nomeação, que correu em 15 de julho de1996, e para posse 

no cargo, realizada em 02 de agosto do mesmo ano. Assim, a defesa da 

dissertação foi marcada para o dia 19 de setembro de 1996. O título da 

dissertação de Mestrado foi “Atividade antimicrobiana de bactérias lácticas de 

embutidos curados frente a Listeria monocytogenes”. 

Segue abaixo o resumo da Dissertação: 

“Cepas de bactérias lácticas recuperadas de 336 colônias isoladas e 

selecionadas, foram submetidas ao teste da atividade antimicrobiana direta, que 

identificou as produtoras de substâncias antimicrobianas capazes de inibir in vitro 

o desenvolvimento de duas cepas indicadoras de Listeria monocytogenes. As 108 

cepas que inibiram diretamente pelo menos uma das cepas indicadoras 

receberam a denominação DTEI e foram selecionadas para o teste da atividade 

antimicrobiana indireta contra as mesmas cepas de L. monocytogenes, assim 
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como frente a outras cepas de bactérias lácticas de origens diversas. Esta 

atividade inibidora indireta foi avaliada através de sobrenadantes isentos de 

células, esterilizados por meio de microfiltração, eliminando-se os principais 

compostos responsáveis pela mesma, como por exemplo os ácidos orgânicos e o 

peróxido de hidrogênio, mediante o ajuste do pH e a liofilização dos 

sobrenadantes. Oito cepas de bactérias lácticas apresentaram atividade 

antimicrobiana indireta frente a pelo menos um dos microrganismos indicadores 

utilizados, sugerindo terem produzido substâncias semelhantes a bacteriocinas. 

Três destas cepas foram caracterizadas e identificadas como pertencentes ao 

gênero Lactobacillus sp.”.  

 A Dissertação foi defendida e aprovada no dia 19 de setembro de 1996, 

cuja Comissão Examinadora foi constituída pelos docentes: Prof. Dr. Wagner 

Luiz Moreira dos Santos (Orientador), Prof. Dr. Élvio Carlos Moreira (Membro), 

Prof. Dr. José Oswaldo Costa (Membro) e Prof. Dr. Ronon Rodrigues (Membro). 

 

4.2. Doutorado em Tecnologia de Alimentos 

 

 Como eu já havia ingressado em caráter definitivo na carreira docente, e 

como havia alguns colegas do setor em afastamento para cursar pós-graduação 

em nível de Doutorado, precisei aguardar por alguns anos, até que os colegas 

estivessem retornando de seus afastamentos, para que eu pudesse pleitear meu 

afastamento para cursar o Doutorado.  

 Apesar de ter que aguardar um tempo para que eu pudesse realizar o meu 

Doutorado, houve um lado positivo. Com esse tempo, pude identificar melhor as 

áreas de maior interesse, de maior afinidade e buscar cursar o Doutorado em 

uma faculdade que pudesse atender àquilo que eu buscava, com o orientador 

que eu desejava, que pudesse agregar conhecimentos e experiência em minha 

formação. 
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Assim, o Doutorado foi cursado no Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP, em 

Campinas-SP. Meu orientador foi o Prof. Dr. Pedro Eduardo de Felício, com área 

de concentração em Tecnologia de Carnes e Derivados. 

O afastamento para cursar a pós-graduação em nível de Doutorado foi 

autorizado pela Portaria nº 1681 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

da UFG, em 22/12/2000, para o período de 01/03/2001 a 28/02/2004, tendo sido 

prorrogado por mais um ano, até 01//03/2005, pela Portaria nº 0165, da mesma 

Pró-Reitoria, em 17/02/2004. 

Foi um período de muita aprendizagem, mas também de muita 

dificuldade. Na época tinha apenas um filho, Luca, de apenas dois anos e meio 

de idade quando iniciei o Doutorado. Como ele permaneceu em Goiânia, a 

saudade e a distância eram enormes. Foram idas e vindas, de ônibus, entre 

Campinas e Goiânia, praticamente em todos os finais de semana, para matar a 

saudade. Mas ao mesmo tempo, apesar da saudade, a existência do Luca me 

dava forças para seguir adiante. 

Durante o curso de Doutorado, foram cursadas as seguintes disciplinas: 

• TP106 – Análise sensorial e instrumental 

• TP161 – Tecnologia avançada de carnes e derivados 

• TP333 – Planejamento experimental e otimização de processos 

• TP187 – Limpeza e sanitização 

• TP199 – Seminários 

• TP191 – Tese de Doutorado 

 

O convívio com meu orientador, Prof. Pedro de Felício, foi fantástico! 

Pedro, além de ser uma referência na ciência e tecnologia de carnes, um 

professor e pesquisador conhecido nacionalmente e internacionalmente, é um 

ser humano incrível. De personalidade forte, com uma capacidade crítica 

peculiar, sempre foi respeitado e aclamado por onde passou. Sempre 

compartilhou comigo seus conhecimentos, ensinando e orientando, mostrando 

os caminhos a seguir. Uma pessoa de um coração bondoso, sempre preocupado 
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com o próximo que, como pai e avô, sempre teve a paciência de escutar minhas 

angústias e sofrimentos e, principalmente, passar grandes conselhos, que só a 

experiência e a maturidade proporcionam. Agradeço todos os dias por ter tido a 

oportunidade de ter convivido com o professor Pedro e ter sido orientado por ele.  

Dediquei com muito afinco ao Doutorado, tanto nas disciplinas que cursei, 

quanto na elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa. Tive a 

oportunidade de acompanhar e auxiliar o Prof. Pedro em projetos de outros 

alunos de pós-graduação e demais atividades acadêmicas que foram 

extremamente enriquecedoras para a minha qualificação e crescimento. A 

realização do Doutorado com o Prof. Pedro de Felício na FEA/UNICAMP 

superou minhas expectativas. Foi um período de muito aprendizado e 

crescimento profissional e pessoal. Somado a isso, fiz grandes amizades com 

os colegas da pós-graduação no Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

FEA/UNICAMP e do Centro de Tecnologia de Carnes do Instituto de Tecnologia 

de Alimentos – CTC/ITAL, situado também em Campinas-SP. Ao longo de todo 

o curso de Doutorado, também procurei me qualificar, participando de cursos, 

congressos e eventos diversos. Porém, como já estava em exercício profissional 

como docente junto à EVZ/UFG, estes serão citados posteriormente juntamente 

com as demais atividades acadêmicas. 

Em meados de 2002 nasceu o meu segundo filho, Henrique, que 

atualmente está com 20 anos de idade. Assim como no nascimento do primeiro 

filho, Luca, foi um momento especial e marcante em minha vida. A cada dia mais 

tinha a certeza de que precisaria continuar seguindo adiante, superando os 

desafios, pelo amor que sentia, e ainda sinto, por eles. Nesta época, com o 

término da realização dos créditos nas disciplinas e com os ajustes finais para a 

realização do experimento, que seria realizado em um frigorífico de Goiás, as 

viagens e o tempo de permanência em Campinas começaram a diminuir, 

permitindo maior convivência e presença com meus filhos. 

O meu projeto de pesquisa avaliou o uso da aspersão de água fria na 

superfície de carcaças bovinas durante o resfriamento, conhecido simplesmente 

como “aspersão de carcaças” ou “spray-chilling”.  Porém, no ano de 2003, a 

Divisão de Controle do Comércio Internacional - DCI, do Departamento de 
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Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento – MAPA, determinou por meio de Circular nº 

260/2003/DCI/DIPOA, publicada em 23 de abril de 2003, que para atender as 

exigências da União Europeia, os estabelecimentos que desejassem manter a 

habilitação deveriam retirar imediatamente os equipamentos de aspersão. 

Assim, como este era um assunto que estava em discussão no MAPA, mas que 

havia interesse por parte das indústrias em que houvesse uma regulamentação 

e autorização para uso, houve uma autorização especial para a realização do 

experimento, pela Superintendência Federal de Agricultura de Goiás, no S.I.F. 

nº 2058, na época pertencente ao Frigorífico Goiás Carnes, localizado no 

município de Senador Canedo-GO. 

A realização do experimento como seleção de animais, abate, 

resfriamento, coletas de amostras, maturação e análises laboratoriais foi 

realizada em Goiás, pela proximidade e facilidade com o confinamento que 

cedeu os animais, pela indústria autorizada a realizar o resfriamento com 

aspersão de carcaças e pelas condições de instalações, equipamentos, 

reagentes, meios de cultura e pessoal de apoio técnico existentes no Centro de 

Pesquisa em Alimentos – CPA, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

O título da Tese de Doutorado foi: “Influência do método de resfriamento 

de carcaças bovinas nas variações de peso e nas medidas físico-químicas, 

sensoriais e microbiológicas do contrafilé (m. Longissimus dorsi)”. Descrevo 

abaixo, o resumo geral de minha Tese de Doutorado: 

 

“Muitos estudos têm sido feitos visando identificar e avaliar novas 

tecnologias de abate de bovinos e frigorificação, para reduzir custos de produção, 

aumentar rendimentos ou melhorar a qualidade da carne, mas ainda existem 

dúvidas quanto às implicações da velocidade de resfriamento e da aspersão de 

carcaças nessas variáveis. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da 

velocidade de resfriamento e do uso de um sistema de aspersão de carcaças nas 

perdas de peso por evaporação e exsudação, e em parâmetros de qualidade física, 

sensorial e microbiológica do contrafilé maturado. Foram abatidos dois lotes de 
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bovinos, machos inteiros, de aproximadamente 12 meses de idade, terminados 

em confinamento, sendo 16 compostos Montana, no primeiro abate, e 24 

mestiços (½ Nelore X ½ Simental), no segundo. Após a sangria, os animais foram 

estimulados eletricamente e atribuídos a um dos quatro tratamentos de 

resfriamento distintos: (1) convencional sem aspersão; (2) convencional com 

aspersão; (3) lento sem aspersão; e (4) lento com aspersão. Durante o 

resfriamento foram registradas as curvas de redução de temperatura e do pH das 

carcaças; e foram feitas as pesagens das mesmas para o cálculo das perdas de 

peso por evaporação depois de 48 horas, quando foram retirados os bifes de 

contrafilé (m. L. dorsi) de 2,5 cm de espessura, aproximadamente, embalados a 

vácuo e maturados por sete, 14, 30 e 60 dias. Após cada período de maturação as 

amostras foram conduzidas a um supermercado, retiradas da embalagem, 

colocadas em bandejas de poliestireno expandido cobertas com filme de PVC, e 

expostas em gôndolas refrigeradas, por 48 horas. Foi avaliada a cor dos bifes, 

após 24 horas de exposição, utilizando um colorímetro portátil, no esquema CIE 

L*, a* e b*, e também, foi feita uma análise visual das amostras para os atributos 

cor, aceitação global e opção de compra, tendo como julgadores clientes do 

supermercado. As amostras também foram analisadas para comprimento de 

sarcômeros, índice de fragmentação miofibrilar, força de cisalhamento, perdas de 

peso por cozimento, atributos sensoriais (maciez e suculência) e microbiológicos. 

O sistema de aspersão de carcaças, utilizado tanto na velocidade convencional 

quanto na lenta, foi eficiente em reduzir as perdas de peso por evaporação 

(P<0,05). Houve efeito (P<0,001) do método de resfriamento e do período de 

maturação nas perdas por exsudação. As amostras obtidas de caraças resfriadas 

com o sistema de aspersão apresentaram maiores perdas por exsudação 

(P<0,001) que as resfriadas sem aspersão. O uso do sistema de aspersão não 

influenciou (P>0,05) nas médias de força de cisalhamento, comprimento de 

sarcômeros, índice de fragmentação miofibrilar, maciez e suculência, avaliação 

visual, avaliação instrumental da cor e qualidade microbiológica. À medida que o 
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período de maturação avançou, houve redução da força de cisalhamento e 

aumento do índice de fragmentação miofibrilar (P<0,001), sem alteração no 

comprimento de sarcômeros (P>0,05). Os métodos de resfriamento lentos, com 

ou sem aspersão, foram mais eficientes em produzir cortes de contrafilé (m. L. 

dorsi) mais macios, e mais suculentos, com menor força média de cisalhamento e 

sarcômeros mais compridos (P<0,001). Não houve efeito (P>0,05) do método de 

resfriamento e do período de maturação na avaliação visual da cor. Enquanto o 

sistema de aspersão e o período de maturação não influenciam (P>0,05) na 

avaliação instrumental da cor, a velocidade de resfriamento exerceu influência 

(P<0,001) nos valores de luminosidade e intensidade de amarelo (L* e b*). Não foi 

observado efeito (P>0,05) do tratamento de resfriamento na contaminação dos 

bifes de contrafilé, nas contagens de microrganismos aeróbios mesófilos e 

psicrófilos, indicando que a aspersão de carcaças e o resfriamento lento, 

conforme empregados na pesquisa, não prejudicam a qualidade microbiológica 

do contrafilé”. 

 

A Tese foi defendida e aprovada no dia 28 de outubro de 2005, cuja 

Comissão Examinadora foi constituída pelos docentes: Prof. Dr. Pedro Eduardo 

de Felício (Orientador), Prof. Dr. Afonso de Liguori Oliveira (Membro), Prof. Dr. 

Bento da Costa Carvalho Júnior (Membro), Prof. Dr. Expedito Tadeu Facco 

Silveira (Membro) e Prof. Dr. João Teodoro Pádua (Membro). 

 

4.3. Período sabático: Programa de Movilidad de Profesores y 

Investigadores Brasil-España – Fundación Carolina 

   

 No ano de 2010, me candidatei e fui selecionado para uma bolsa de 

estudos em um programa de intercâmbio científico entre Brasil e Espanha, para 

professores e pesquisadores brasileiros, chamado Programa de Movilidad de 

Profesores y Investigadores Brasil-España, promovido pela Fundación Carolina, 
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em parceria com o Banco Santander. O período sabático seria de dois meses, 

compreendido entre 01 de junho a 31 de julho de 2010. Obtive autorização da 

Reitoria da UFG para o afastamento para participar do período sabático em 

Portaria Nº 2046, de 17 de maio de 2010, publicada no D.O.U. em 21/05/2010. 

 O programa foi realizado no Instituto de Agroquímica y Tecnologia de 

Alimentos – IATA, que é um dos centros do Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas – CSIS, localizado na Universidade de Valência, na cidade de 

Valência, Espanha. No Instituto, o trabalho foi desenvolvido no Departamento de 

Ciência dos Alimentos, cujo objetivo geral no desenvolvimento de pesquisas era 

a melhoria da qualidade, funcionalidade, conservação e segurança dos 

alimentos, com especial relevância em carne e produtos cárneos curados, 

cereais e derivados, cítricos e sucos de frutas. O responsável pela orientação e 

foi o Dr. Fidel Toldrá, auxiliado pelos doutores Miguel Angel Sentandreu, Mônica 

Flores e Marga Aristoy. 

Dr. Fidel é um dos pesquisadores mais conhecidos e renomados na área 

de ciência e tecnologia de carnes. Editor de diversos livros conhecidos e 

importantes na área, bem como de periódicos, e autor de inúmeros artigos 

científicos. É reconhecido e tratado com muito respeito e distinção por todos da 

comunidade científica do IATA e internacionalmente. Apesar de tão importante 

pesquisador, Fidel é uma pessoa simples, de conversa agradável, extremamente 

educado e respeitoso. Me recebeu muito bem durante o período em que fiquei 

no IATA, me proporcionando oportunidade única de aprender, conhecer e 

participar de seus projetos de pesquisa. Me senti extremamente honrado de 

conviver com um pesquisador tão renomado e competente durante este período. 

 Durante o período sabático acompanhei o desenvolvimento dos seguintes 

projetos de pesquisa: 

• Desarrollo de métodos rápidos de controle de cualidad y seguridad 

del proceso de fabricacioón de jamón curado. 

• Control de la cualidad de la carne y productos cárnicos curados 

mediante el uso de sensores enzimáticos. 
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• Biopreservación de productos cárnicos de consumo masivo 

mediante antimicrobianos naturales. 

• La apoptosis, uma nueva via de explicar la transformación del 

músculo en carne. 

• Identificación y caracterización de fracciones lipídicas y 

lipoprotéicas responsables del aroma del salsichón. 

• Identificación de peptidos generados durante la elaboración del 

jamón curado. 

• Efecto de la reducción de sal y grasa en la generación, retención y 

estabilidad de los compuestos aromáticos en embutidos crudos 

curados. 

 

Algumas das principais linhas de pesquisa do Dr. Fidel Toldrá envolviam 

Jamón, o tradicional presunto cru curado espanhol (Figura 5). Assim, além da 

parte científica dos projetos, tive que aprender um pouco sobre a origem, os tipos 

e classificações, o processo de fabricação e as características sensoriais deste 

delicioso produto cárneo, uma verdadeira iguaria espanhola. Entender e 

diferenciar entre o jamón Ibérico (Pata Negra) e o Serrano, entender o que é um 

jamón é de cebo, de recebo ou de bellota, que é um tipo de castanha, além de 

aprender sobre as diferentes partes ou cortes do jamón, como maza, 

contramaza, babilla, punta, codillo ou jarrete e caña.  

Além de todo o aprendizado técnico, tive a oportunidade de aprimorar o 

conhecimento na língua espanhola, bem como de visitar outras cidades e 

regiões, conhecendo um pouco mais sobre a Espanha e sua grande diversidade, 

em virtude das marcantes diferenças culturais entre as várias comunidades que 

compõe este belo e agradável país. Valência é uma cidade com arquitetura 

peculiar, que é caracterizada por uma parte antiga, muito bem preservada e outra 

extremamente moderna, com construções imponentes e muito bonitas, devido 

ao desvio do rio Túria, que cortava a cidade e foi desviado após uma enchente 

que destruiu parte de Valência. Na culinária, além do tradicional jamón espanhol, 
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pude aproveitar e comer por diversas vezes a famosa e deliciosa paella 

valenciana, feita com carne de frango e coelho. 

 

 

Figura 5. Participação em projeto de pesquisa no Instituto de Agroquímica y 

Tecnologia de Alimentos – IATA, em Valência, Espanha, com Dra. Marga Aristoy 

e Dr. Fidel Toldrá. 

 

 Ao final do período sabático, elaborei e apresentei o seminário “Brasil: 

Produción y Exportación de Carnes”, apresentado no auditório principal do 

Instituto, para uma plateia formada por docentes, pesquisadores, alunos de 

graduação e pós-graduação e toda a comunidade científica do IATA. 
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IV- A CARREIRA NA UFG 

 

Iniciei minha carreira como docente na UFG no ano de 1996. Havia 

terminado meu como como Professor Substituto na Escola de Veterinária da 

UFMG e, como já havia decidido que seguiria a careira acadêmica, resolvi 

prestar o concurso público de provas e títulos, conforme Edital nº 033, de 

10/04/1996, publicado no D.O.U. de 12/04/1996, para o Cargo de Professor 

Auxiliar, Nível I, em Regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no 

Departamento de medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da 

UFG, em vaga decorrente da transferência do professor César Augusto Garcia. 

Após a aprovação no referido concurso, providenciei toda a 

documentação necessária, realizei os exames médicos solicitados e fui 

nomeado através da Portaria nº 1931, de 15 de julho de 1996. As atividades 

como docente foram iniciadas na Escola de Veterinária em 02 de agosto de 

1996, quando assinei o termo de posse, sendo apresentado ao ex-diretor e 

professor aposentado Hélio Louredo da Silva, através de Ofício DP/UFG nº 

230/96. 

Fui declarado ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO a partir de 02/08/1998, 

após ter completado dois anos de minha posse, através de Apostila datada de 

06/11/1998. Fui declarado APROVADO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO em 

reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD realizada em 

19/03/1999 e homologado pela Reitoria da UFG em 23/03/1999, através de 

Apostila datada de 30/03/1999. 

Ao longo de 26 anos de carreira, percorri, com muita dedicação e 

empenho, todos os degraus e etapas necessárias para alcançar o nível de 

Professor Associado (Classe D), Nível 4, posição que ocupo desde fevereiro de 

2020, quando obtive minha última progressão. A seguir, apresento 

resumidamente a minha trajetória na UFG, incluindo nomeação, progressões 

horizontais (progressão) e verticais (promoção) obtidas ao longo da carreira 

(Quadro 3). 
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Quadro 3. Nomeação, progressões e promoções obtidas ao longo da carreira 

docente. 

NOMEAÇÃO / PROGRESSÃO / PROMOÇÃO DATA 

Nomeação – Prof. Auxiliar 1 15/07/1996 

Promoção – Prof. Auxiliar, Nível 1 para Prof. Assistente, 

Nível 1 

19/09/1996 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 1 para Prof. Assistente, 

Nível 2 

19/09/1998 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 2 para Prof. Assistente, 

Nível 3 

19/09/2000 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 3 para Prof. Assistente, 

Nível 4 

19/09/2002 

Promoção – Prof. Assistente, Nível 4 para Prof. Adjunto, 

Nível 1 

07/11/2005 

Progressão – Prof. Adjunto, Nível 1 para Prof. Adjunto, 

Nível 2 

07/11/2007 

Progressão – Prof. Adjunto, Nível 2 para Prof. Adjunto, 

Nível 3 

07/11/2009 

Progressão – Prof. Adjunto, Nível 3 para Prof. Adjunto, 

Nível 4 

07/11/2011 

Promoção – Prof. Adjunto, Nível 4 para Prof. Assistente, 

Nível 1 

07/11/2013 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 1 para Prof. Assistente, 

Nível 2 

07/11/2015 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 2 para Prof. Assistente, 

Nível 3 

21/02/2018 

Progressão – Prof. Assistente, Nível 3 para Prof. Assistente, 

Nível 4 

21/02/2020 

A seguir, serão apresentadas as atividades desenvolvidas ao longo da 

carreira, seguindo rigorosamente o previsto no Art. 54 da Resolução CONSUNI 

Nº 18R/2017, considerando as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

acadêmica e produção profissional. 
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1. ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO, NOS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO 

E/OU MESTRADO, E/OU DOUTORADO E/OU PÓS-DOUTORADO, 

RESPEITANDO O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI N0 9.394, DE 1996. 

 

1.1. Atividades de ensino nos níveis de graduação e pós-graduação 

  

Entre todas as atividades exercidas como professor, envolvendo os três 

pilares da educação superior, ensino, pesquisa e extensão, considero o ensino, 

principalmente de graduação, como a essência da atividade docente, pois é 

através dela que contribuímos na formação de profissionais que irão entrar e 

atuar no mercado de trabalho.  

 A carreira docente é extremamente gratificante. Sempre busquei me 

dedicar ao máximo ao aprendizado do aluno, afinal, este é o objetivo maior. Atuei 

sempre com afinco e entusiasmo, estimulando o interesse dos estudantes pela 

área e pelas disciplinas ministradas. Esta dedicação às aulas e aos alunos foi 

reconhecida diversas vezes através de homenagens recebidas e que serão 

posteriormente citadas neste memorial.  

Um dos grandes desafios de quem leciona disciplinas nas áreas de 

inspeção e tecnologia de produtos de origem animal como carnes, leite, ovos, 

pescado, mel e todos seus derivados, é fazer com que os alunos de graduação 

se sintam estimulados e se dediquem às disciplinas. Isso porque estas 

disciplinas normalmente são ofertadas nos últimos semestres do curso, quando, 

em sua maioria, os estudantes já estão focados e interessados em atuar 

profissionalmente em outras áreas. Neste sentido, sempre fiz questão de 

destacar que a atuação em inspeção de produtos de origem animal é exclusiva 

da carreira do Médico Veterinário, ressaltando a sua importância e as 

oportunidades de emprego e carreira na área. 

Tenho muito orgulho em dizer que muitos dos meus ex-alunos, egressos 

da EVZ/UFG, foram aprovados em concursos públicos para atuarem na 

inspeção de produtos de origem animal, tanto na esfera federal, junto ao Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.), quanto na esfera estadual, junto ao Serviço de 
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Inspeção Estadual (S.I.E.) de Goiás, vinculado à Agrodefesa, e de outros 

estados da federação. Além dos ex-alunos que estão atuando em órgãos 

públicos de fiscalização, também são inúmeros os que despertaram o interesse 

pela área de carnes e atuam nos diversos setores da indústria frigorífica e de 

demais alimentos de origem animal. 

Outro fator que tanto me orgulha é ter contribuído, como professor, na 

formação de vários colegas que hoje atuam como docentes em diversas 

universidades públicas e privadas, sendo vários deles meus colegas atualmente 

na EVZ/UFG. Certamente não conseguiria me lembrar de todos, mas cito alguns 

como: Aline Maria Vasconcelos Lima (EVZ/UFG), Ângela Patrícia Santana 

(FAV/UnB), Cláudia Peixoto Bueno (UEG – São Luiz dos Montes Belos-GO), 

Francine Oliveira Duarte (EVZ/UFG), Juliano José de Resende Fernandes 

(EVZ/UFG), Kellen de Sousa Oliveira (EVZ/UFG), Leandro Guimarães Franco 

(EVZ/UFG), Livia Mendonça Pascoal (EVZ/UFG), Paulo José Bastos Queiroz 

(EVZ/UFG), Rosângela de Oliveira Alves Carvalho (EVZ/UFG) e Sandro de Melo 

Braga (EVZ/UFG). 

Em 1996, ano em que iniciei minhas atividades docentes na UFG, os 

alunos dos cursos de graduação da UFG eram matriculados em séries, pois o 

regime vigente era o seriado anual. Assim, a principal disciplina em que 

lecionava era a de Tecnologia e Inspeção de Carnes e Derivados para o curso 

de graduação em Medicina Veterinária, pois ainda era o único curso de 

graduação existente em nossa unidade acadêmica, cujo conteúdo programático 

e carga horária se distribuía ao longo de todo o ano. Como ainda não havia 

cursado o Doutorado, não participava de programas de pós-graduação Stricto 

sensu. Porém, como já possuía o título de Mestre, ministrei aulas e atuei como 

orientador de estudantes em cursos de pós-graduação Lato sensu, como no 

“Curso de Aperfeiçoamento em Inspeção de Produtos de Origem Animal”, 

oferecido pela Escola de Veterinária da UFG, no ano de 1997.  

Durante a implantação do curso de graduação em Engenharia de 

Alimentos, vinculado à Escola de Agronomia, eu e muitos outros professores da 

Escola de Veterinária colaboraram tanto na elaboração e criação do curso, como 

também na ministração de aulas. Assim, após a implantação do curso, iniciei, no 
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ano de 2000, a minha participação como docente também para o curso de 

Engenharia de Alimentos, ministrando parte da disciplina de Matérias-Primas 

Agroindustriais.  

Em 2001 iniciei meu período de afastamento para cursar pós-graduação 

em nível de Doutorado na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, 

em Campinas-SP. Portanto, entre os anos de 2001 e 2004, período de 

afastamento, não houve atividades de ensino realizadas. No Quadro 4 estão 

apresentadas as disciplinas ministradas para os cursos de graduação, com as 

respectivas turmas, número de alunos e cargas horárias teóricas e práticas, entre 

os anos de 1996 e 2000. 

 

Quadro 4. Disciplinas ministradas na graduação entre os anos de 1996 e 2000. 

ANO DISCIPLINA TURMA Nº 
ALUNOS 

C.H. 
TEÓRICA 

C.H. 
PRÁTICA 

1996 3211504005 A 33 36 48 

3211504005 B 29 39 48 

3211504001 A 13 25 0 

3211504001 B 12 25 0 

1997 3211504005 A 32 56 36 

3211504005 B 37 56 48 

3211504001 A 12 10 0 

3211504001 B 10 10 0 

1998 3211504010 A 34 22 149 

3211504010 B 35 21 149 

1999 3211504010 A 22 28 60 

3211504010 B 26 28 60 

3211504010 C 21 28 60 

3211504001 A 6 25 0 

2000 0006180278 A 26 23 86 

0006180278 B 21 23 86 

0006180278 C 23 23 86 

0006180326 A 2 64 0 

0001446198* 
*(Eng. Alimentos) 

A 36 4 0 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/1996), promulgada no final 

do ano de 1996, precisamente em 20 de dezembro de 1996, estabelece em seu 

Artigo 57 que “nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará 

obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”. Ou seja, considerando o 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

43 
 

ano letivo com 32 semanas, o docente deve ministrar no mínimo 256 horas/aula 

anualmente. Embora a LDB tenha sido promulgada no final do ano de 1996, foi 

apenas no final do ano de 1997 que foi nomeada a “Comissão para Adequação 

da Carga Horária Ministrada pelos Professores do Curso de Medicina Veterinária 

da Escola de Veterinária da UFG à Nova LDB”, através de Portaria nº 052 de 11 

de novembro de 1997, tendo como membros da Comissão os professores Nilo 

Sérgio Trancoso Chaves (in memoriam), Cristiano Sales Prado, Beneval Rosa e 

Maria Lúcia Gambarini Meirinhos, sob a presidência do primeiro.  

Assim, podemos observar na Figura 6 que, com exceção dos anos de 

1996 e 1997, que embora ainda não tivessem sido exigidas e aplicadas as 

diretrizes da Nova LDB e, mesmo assim, minha carga horária ministrada tenha 

ficado próximos de alcançar o mínimo de horas/aula exigido pela LDB, em todos 

os anos subsequentes a minha carga horária de aulas ministradas ficou acima 

do mínimo exigido pela LDB, de oito horas semanais. Exceto durante o período 

de afastamento para cursar pós-graduação em nível de Doutorado que, 

conforme informado anteriormente, não ministrei aulas, sempre fui um professor 

bastante presente e atuante em sala de aula, ministrando uma carga horária 

superior ao exigido pela LDB, mesmo ocupando cargos administrativos, 

conforme será demonstrado posteriormente. 

Com a mudança do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Medicina 

Veterinária da UFG, no ano de 2004, ocorreu também a modificação da alteração 

do sistema acadêmico da UFG, passando de sistema seriado anual para sistema 

semestral. Assim, a disciplina de “Tecnologia e Inspeção de Carnes” do sistema 

anual, foi subdividida em duas, denominadas “Inspeção de Alimentos de Origem 

Animal” e “Tecnologia de Alimentos de Origem Animal”, ambas ministradas no 

9º período do curso de graduação em Medicina Veterinária da UFG. Na minha 

opinião, a mudança para sistema seriado foi extremamente importante e positiva, 

tanto para os estudantes quanto para os professores e parte administrativa. 

Entretanto, no caso das disciplinas obrigatórias (núcleo comum), houve uma 

fusão de conteúdos de carnes, leite, ovos, pescado e mel tanto na disciplina de 

Inspeção quanto na disciplina de Tecnologia, o que prejudicava na distribuição 

dos conteúdos programáticos e de respectivas cargas horárias. 
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Figura 6. Carga-horária anual ministrada e número de alunos atendidos em 

cursos de graduação entre os anos de 1996 e 2000. 

 

Após a mudança do Projeto Político-Pedagógico, a estrutura curricular 

passou a ser formada por: núcleo comum, núcleo específico e núcleo livre. No 

núcleo comum estão as disciplinas obrigatórias; no núcleo específico as 

disciplinas optativas e, no núcleo livre, disciplinas que não possuem pré-

requisitos, podendo ser cursadas por estudantes de quaisquer cursos de 

graduação da UFG, e que tem por objetivo a ampliação e diversificação da 

formação do estudante; a promoção da interdisciplinaridade; a possibilidade de 

aprofundar os conhecimentos em áreas de interesse; e a viabilização do 

intercâmbio entre estudantes de diferentes cursos de graduação da UFG.  

Destaco aqui a importância das disciplinas de núcleo livre na formação do 

estudante, dentro do conceito de “universo de conhecimento”, pois permite ao 

estudante universitário ampliar seus conhecimentos em áreas que não sejam as 

específicas de seu curso de origem. Neste sentido, elaborei uma disciplina para 

atender ao núcleo livre intitulada “Qualidade de carnes: aspectos de interesse ao 

consumidor”. O objetivo principal com a criação e oferta da disciplina foi o de 
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mostrar aos alunos o universo da carne, tirar e esclarecer dúvidas sobre abate 

de animais, produção, inspeção e industrialização de carnes, abordar e discutir 

sobre atributos importantes que influenciam na qualidade da carne, entre outros. 

Além de alunos de graduação em Medicina Veterinária e em Zootecnia, cursos 

de origem de minha Unidade Acadêmica, e de alunos de Engenharia de 

Alimentos e de Agronomia, que possuem afinidade de área, a disciplina sempre 

contava com participantes de diversos cursos de graduação da UFG, formando 

turmas bastante heterogêneas, possibilitando boas e enriquecedoras 

discussões. O sucesso da disciplina foi tanto, que após a oferta da disciplina pela 

primeira vez, no ano de 2009, com turma lotada, continuei ofertando a disciplina 

em todos os anos posteriores, sempre com lotação máxima. No ano de 2021, 

em virtude da pandemia do Covid-19, pelo fato de ministrar a disciplina de forma 

remota, tive em uma turma 108 alunos matriculados nesta disciplina. 

Embora a mudança do Projeto tenha ocorrida em 2004, foi apenas no ano 

de 2008 que os alunos matriculados já no novo sistema cursaram as disciplinas 

da área de produtos de origem animal, uma vez que tanto “Inspeção de 

Alimentos de Origem Animal” quanto “Tecnologia de Alimentos de Origem 

Animal” são disciplinas ofertadas no 9º período do curso de Medicina Veterinária. 

Assim, após finalizado o período de afastamento para o Doutorado, 

retomei, no ano de 2005, as aulas na graduação tanto para o curso de Medicina 

Veterinária quanto para o curso de Engenharia de Alimentos e, posteriormente, 

após a criação do curso de graduação em Zootecnia, também iniciei como 

docente deste curso. 

No ano de 2006 ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Escola de Veterinária, oferecendo a disciplina “Avanços em Ciência e 

Tecnologia de Carnes” para alunos do Mestrado e do Doutorado participantes 

do Programa. Posteriormente, no ano de 2017 esta disciplina passou a se 

chamar “Tópicos especiais em ciência e qualidade de carnes”. Participava 

também como professor junto à disciplina de “Seminários aplicados”, para 

mestrandos e doutorandos. 

Em 2007, no âmbito da Pós-Graduação Lato sensu, fui designado como 

Coordenador (Portaria nº 038 de 17/10/2007) do “Curso de Especialização em 
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Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem animal”, atuando também como 

orientador e como professor, ministrando aulas junto às disciplinas de “Inspeção 

e tecnologia de carnes e derivados” e “Limpeza e sanitização na indústria de 

alimentos”. No ano de 2010, também no âmbito da Pós-Graduação Lato sensu, 

fui designado Coordenador do “Curso de Especialização em Higiene, Inspeção 

e Tecnologia de Produtos de Origem Animal” (Portaria nº 1360 de 26/03/2010), 

onde também participei como orientador e como professor junto à disciplina de 

“Tópicos especiais em higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem 

animal”. 

No ano de 2008 foi aprovado pelo Conselho Diretor da Escola de 

Veterinária da UFG a criação do curso de graduação em Zootecnia, conforme 

Resolução CONSUNI Nº. 23, de 27 de junho de 2008. Posteriormente, após 

plebiscito, a unidade passou a se chamar como Escola de Veterinária e 

Zootecnia – EVZ/UFG. A minha área de atuação como docente possui uma forte 

relação com a produção animal, pois todo o setor de carnes, nos seus diversos 

campos, é dependente da produção. Portanto, embora a disciplina de “Inspeção 

de alimentos de origem animal” não seja ofertada para o curso de Zootecnia, 

pois é área de atuação exclusiva do profissional em Medicina Veterinária, tenho 

atuação intensa junto ao curso de Zootecnia, tanto na graduação quanto na pós-

graduação. 

Embora a criação do curso de graduação em Zootecnia tenha ocorrido em 

2008, foi apenas no ano de 2013 que comecei a ministrar aulas para o curso de 

Zootecnia, ministrando aulas nas disciplinas de “Avaliação e tipificação de 

carcaças” e “Tecnologia de alimentos de origem animal”, além de participar como 

orientador e como membro em bancas de defesa nas disciplinas de “estágio 

curricular” e nas monografias de “Trabalho de conclusão de cursos – TCC”. 

No ano de 2013 ingressei no Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

da Escola de Veterinária, oferecendo a disciplina “Avanços em Ciência e 

Tecnologia de Carnes” para alunos do Mestrado e do Doutorado participantes 

do Programa. No ano de 2018 esta disciplina passou a se chamar “Ciência e 

qualidade de carnes”. 
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Em 2021 consegui a aprovação de um programa de residência 

profissional agrícola atendendo ao Edital Nº. 01/2020 da Secretaria de 

Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (SAF/MAPA), intitulado “Programa de Residência Profissional 

Agrícola em Abatedouros Frigoríficos da UFG”, cujo público-alvo eram recém-

egressos dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. A criação deste 

Programa de Residência foi extremamente importante tanto para a indústria 

frigorífica, quanto para a Universidade e seus egressos, pois os participantes do 

Programa permanecem por um período de até 12 meses atuando diretamente 

nos diversos setores dos abatedouros frigoríficos de bovinos, sendo orientados 

por um docente da EVZ/UFG e supervisionados por um profissional da indústria 

frigorífica. Os residentes desenvolvem atividades com ampla carga-horária 

prática, recebendo como ajuda de custos uma bolsa mensal no valor de 

R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e um seguro contra acidentes de trabalho, 

custeados com recursos disponibilizados pela SAF/MAPA ao Programa de 

Residência, ou seja, sem custos para os abatedouros frigoríficos que recebem 

os estudantes residentes. Como objetivos do Programa de Residência, além da 

qualificação dos residentes, o Programa visa possibilitar a inserção destes 

jovens, recém-egressos, no mercado de trabalho do setor, incentivando a 

produção, a exportação e a economia nacional.  

Ao final do período de 12 meses, os residentes apresentam um TCR – 

Trabalho de Conclusão de Residência, a ser defendido perante uma banca 

composta pelo professor orientador e outros dois docentes da EVZ/UFG. Os 

residentes que cumprem com todas as obrigações acadêmicas do Programa de 

Residência recebem, ao final do programa, um diploma de Pós-Graduação Lato 

sensu, emitido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG.  Com a criação do 

curso, na modalidade de Pós-Graduação Lato sensu, além de Coordenador do 

Programa e orientador, ministrei aulas nas disciplinas “Práticas de abate, 

inspeção e produção frigorífica”, Ciência e tecnologia de carnes e derivados”, 

“Abate e inspeção de bovinos” e “Metodologia para elaboração do trabalho de 

conclusão de residência”. 

O Quadro 5 apresenta a descrição das disciplinas ministradas na 

graduação e na pós-graduação, bem como o número de alunos atendidos, com 
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as suas respectivas cargas horárias teóricas e práticas, entre os anos de 2005 e 

2021. 

 

Quadro 5. Disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação entre os 

anos de 2005 e 2021, com suas respectivas turmas, número de alunos e cargas 

horárias teóricas (C.H.T.) e práticas (C.H.P.). 

ANO DISCIPLINA NÍVEL - CURSO TURMA Nº 
ALUNOS 

C.H.T C.H.P 

2005 Análise de alimentos Graduação – Eng. 
de Alimentos 

A 29 0 48 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

A 33 50 10 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

B 34 40 10 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

C 38 40 14 

2006 Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

A 24 40 16 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

B 25 40 12 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

C 23 40 9 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

A3 3 17 0 

Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

A3 7 17 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 5 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 6 30 15 

2007 Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

A 32 36 15 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

B 30 36 15 

Tecnologia e inspeção 
de carnes 

Graduação- 
Veterinária 

C 30 36 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 4 25 20 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 2 25 20 

2008 Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 23 22 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 16 22 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 7 0 20 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B3 2 0 20 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 32 12 0 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 22 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 9 0 32 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 4 0 32 

Inspeção e tecnologia 
de carnes e derivados 

Pós-Graduação 
Especialização 

B 18 46 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 3 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 4 30 15 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

A 11 14 0 

Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

A 14 14 0 

2009 Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 27 24 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 17 24 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 34 12 32 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 18 12 32 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 28 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 28 12 32 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 17 20 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 29 20 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 19 12 32 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B1 9 0 4 

Matérias primas 
agroindustriais 

Graduação –  
Eng. de alimentos 

A 49 7 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 1 0 4 

Limpeza e sanitização 
na indústria de 

alimentos 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 6 0 

Inspeção e tecnologia 
de carnes e derivados 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 40 0 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

A 5 7 0 

Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

A 12 7 0 
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Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 2 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 4 30 15 

2010 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 8 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 21 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 23 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 14 32 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 23 24 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 20 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 21 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 28 16 0 

Matérias primas 
agroindustriais 

Graduação –  
Eng. de alimentos 

A 48 7 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 9 24 4 

Inspeção e tecnologia 
de carnes e derivados 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 40 0 

Limpeza e sanitização 
na indústria de 

alimentos 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 6 0 

Tópicos especiais em 
higiene, inspeção e 

tecnologia de produtos 
de origem animal 

Pós-Graduação 
Especialização 

A 25 48 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

SA 1 15 30 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

SA 2 15 30 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

SA 12 8 0 

Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

SA 8 8 0 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

D 18 8 0 

2011 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 29 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 11 18 6 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 20 18 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 6 16 0 
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Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 17 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 20 18 6 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 27 18 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 30 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 22 16 0 

Inspeção e tecnologia 
de carnes e derivados 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 40 0 

Limpeza e sanitização 
na indústria de 

alimentos 

Pós-Graduação 
Especialização 

C 19 6 0 

Tópicos especiais em 
higiene, inspeção e 

tecnologia de produtos 
de origem animal 

Pós-Graduação 
Especialização 

A 25 48 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 8 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 2 30 15 

2012 Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 11 18 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 30 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 8 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 26 18 6 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 19 32 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 30 36 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 37 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 19 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 25 18 6 

Matérias primas 
agroindustriais 

Graduação –  
Eng. de alimentos 

A 49 7 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 5 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 4 30 15 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

A 8 10 0 
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Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

A 12 10 0 

2013 Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 25 32 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 18 15 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 31 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 28 15 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 19 8 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 25 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C2 2 1 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 23 12 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C2 7 1 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A2 1 12 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 14 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A1 11 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B1 3 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B2 9 0 24 

Matérias primas 
agroindustriais 

Graduação –  
Eng. de alimentos 

A 56 7 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 34 16 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 7 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 22 15 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 7 15 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 2 15 30 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 3 15 30 

Seminários aplicados Doutorado – 
Ciência Animal 

A 6 7 0 

Seminários aplicados Mestrado – 
Ciência Animal 

A 8 7 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência e 

A 1 15 30 
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tecnologia de 
alimentos 

2014 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 25 0 12 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 12 0 12 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 12 4 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 25 4 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

K01 11 0 1 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

M 16 12 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 27 10 10 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

D 15 4 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

L01 2 0 8 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

M01 16 0 8 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

I01 7 0 7 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

J 4 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

G01 7 0 8 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

J01 16 0 8 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

I01 3 0 8 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 33 0 12 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

E01 7 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

G 7 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

H 7 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

I 7 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

J01 4 0 7 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

L 2 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 33 4 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

E 7 4 0 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

D01 15 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

I 3 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

J 16 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

H01 7 0 8 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 25 32 0 

2015 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 35 11 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 21 11 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 18 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A2 18 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 27 15 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 15 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 26 15 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 15 0 24 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 16 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia 

A 22 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 22 0 4 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A2 32 32 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 7 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 7 9 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 11 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 11 8 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 14 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 14 8 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 11 9 0 
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Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 11 0 12 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 24 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 24 0 4 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 24 10 10 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Zootecnia 

TU 4 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Zootecnia 

TU 5 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 2 20 25 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 4 20 25 

2016 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 12 0 2 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 12 6 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 21 6 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 21 0 2 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 3 9 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 3 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 10 0 12 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 11 9 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 11 0 9 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 8 9 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 8 0 12 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 24 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia 

A01 24 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 10 9 0 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 30 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 28 12 0 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 28 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 13 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 13 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 14 0 10 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 14 8 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 9 8 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 9 0 10 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 27 28 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 6 0 10 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 6 8 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 23 8 8 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 14 0 9 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 14 9 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Zootecnia 

TU 1 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Zootecnia 

TU 1 30 15 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Doutorado – 
Ciência Animal 

A 4 44 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado – 
Ciência Animal 

A 1 44 0 

2017 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 28 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 28 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 20 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia 

A01 20 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 17 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 17 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 16 16 0 
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Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 16 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 31 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 31 0 24 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 25 32 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 11 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 30 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 30 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 11 12 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 20 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 17 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 17 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 20 0 24 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 26 8 8 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 26 24 0 

Tópicos especiais em 
ciência e qualidade de 

carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 10 48 0 

Avanços em ciência e 
tecnologia de carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Zootecnia 

A 5 30 18 

2018 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 16 8 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia 

A01 16 8 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 20 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 20 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 20 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 20 0 4 
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Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 24 28 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 19 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 19 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 19 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 19 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 25 14 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 25 0 24 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 14 14 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 14 0 24 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 31 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 31 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 23 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 23 0 4 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 42 16 16 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 28 28 0 

Ciência e tecnologia 
de carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Zootecnia 

A 13 32 16 

2019 Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 12 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 12 0 24 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 26 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 26 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

C 36 14 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 36 16 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 36 0 24 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C01 23 0 6 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 23 10 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D01 29 0 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

C01 36 0 2 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 5 5 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 5 0 5 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 28 28 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

D 29 10 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 23 6 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 23 0 6 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 26 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 26 0 10 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 18 0 20 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 18 20 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 32 0 4 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 32 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 20 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 20 0 4 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 26 32 0 

Tópicos especiais em 
ciência e qualidade de 

carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 7 48 0 

Ciência e tecnologia 
de carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Zootecnia 

A 6 32 16 

Tópicos especiais em 
ciência e qualidade de 

carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 10 48 0 

Seminários aplicados 
à SATS 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 25 4 0 
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2020 Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 27 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 27 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 21 0 10 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 5 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 5 0 4 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 58 28 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 21 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 21 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 15 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 15 0 10 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 21 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 3 1 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 35 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 35 0 4 

Ciência e tecnologia 
de carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Zootecnia 

A 13 32 16 

Tópicos especiais em 
ciência e qualidade de 

carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 2 48 0 

Seminários aplicados 
à SATS 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 7 4 0 

2021 Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 63 28 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 23 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 23 0 10 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 15 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 15 0 4 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 36 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 36 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 11 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 11 0 10 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 37 6 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 37 0 5 

Matérias primas 
agroindustriais 

Graduação –  
Eng. de alimentos 

A 18 7 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A 17 8 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 17 0 8 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 108 28 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 20 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 20 0 10 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 28 10 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 28 0 6 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 18 10 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 18 0 6 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 29 30 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 29 0 10 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 22 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 22 0 4 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 16 20 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 16 0 20 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B 13 20 0 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

B01 13 0 20 
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Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A 30 12 0 

Tecnologia de 
alimentos de origem 

animal 

Graduação - 
Veterinária 

A01 30 0 4 

Qualidade de carnes: 
aspectos de interesse 

ao consumidor 

Graduação – 
Veterinária  

A 22 28 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A 37 5 0 

Avaliação e tipificação 
de carcaças 

Graduação – 
Zootecnia  

A01 37 0 6 

Inspeção de alimentos 
de origem animal 

Graduação - 
Veterinária 

C 1 1 0 

Práticas de abate, 
inspeção e produção 

frigorífica 

Pós- Graduação 
Residência - 

Especialização 

A 5 0 308 

Ciência e tecnologia 
de carnes e derivados 

Pós- Graduação 
Residência - 

Especialização 

A 5 16 0 

Abate e inspeção de 
bovinos 

Pós- Graduação 
Residência - 

Especialização 

A 5 16 0 

Metodologia para 
elaboração de trabalho 

de conclusão 

Pós- Graduação 
Residência - 

Especialização 

A 5 64 0 

Ciência e tecnologia 
de carnes 

Mestrado e 
Doutorado – 

Zootecnia 

A 5 32 16 

Seminários aplicados 
à SATS 

Mestrado e 
Doutorado – 

Ciência Animal 

A 14 2 0 

 

 

Como apresentado no Quadro 5, sempre tive uma atuação marcante em 

sala de aula, tanto nos diversos cursos de graduação que leciono, como na Pós-

Graduação Lato sensu e Stricto sensu. A carga-horária ministrada em sala de 

aula sempre atendeu à LDB, sendo muito superior às oito horas/aula semanais 

mínimas exigidas, conforme demonstrado na Figura 7, que apresenta a Carga-

horária anual ministrada e número de alunos atendidos em cursos de graduação 

e pós-graduação entre os anos de 2005 e 2021. 
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Figura 7. Carga-horária anual ministrada e número de alunos atendidos em 

cursos de graduação e pós-graduação entre os anos de 2005 e 2021. 

 

1.2. Atividades de orientação nos níveis de graduação e pós-graduação 

  

 1.2.1. Atividades de orientação na Graduação 

 

 As atividades de orientação ao longo da carreira docente foram exercidas 

em diversas modalidades, como por exemplo em estágios curriculares e não 

curriculares, monitorias, iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, 

entre outras, sendo sempre realizadas com a maior satisfação. Com exceção do 

período em que estive afastado para o Doutorado, entre os anos de 2001 e 2004, 

em que não pude exercer as atividades de orientação, foram quase 90 alunos 

orientados nas diversas modalidades, demonstrando minha dedicação à 

formação de alunos durante os cursos de graduação, tanto em Medicina 
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Veterinária, quanto em Zootecnia. A orientação de estudantes é extremamente 

gratificante, pois nos permite transmitir conhecimentos de forma mais 

direcionada, auxiliar no crescimento e desenvolvimento do aluno e, 

principalmente, nos permite ao final da orientação, perceber de forma concreta 

a evolução e o aprendizado adquirido pelo estudante. 

 Entre as modalidades de orientação para estudantes de graduação, 

destaco a importância do estágio curricular na formação do aluno. Na EVZ/UFG 

foi implementado o “Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório” no ano de 

1992, na época sob direção do Prof. Dr. Benedito Dias de Oliveira Filho. O 

estágio curricular é uma oportunidade ímpar para estudantes de graduação, pois 

permite que, ao final do curso de graduação, o estudante possa vivenciar, 

diretamente no campo de trabalho, os aprendizados adquiridos ao longo dos 

anos de estudo na universidade, ampliando seus conhecimentos teóricos e, 

principalmente, práticos. É uma oportunidade de o aluno ratificar seu interesse 

por alguma área específica ou, em alguns casos, identificar novas oportunidades 

e campos de trabalho. Em muitas ocasiões, o estudante finaliza seu estágio 

curricular obrigatório e já é convidado a iniciar sua atividade profissional na 

própria empresa que o recebeu como estagiário, contribuindo intensamente para 

a inserção de jovens profissionais recém-egressos no mercado de trabalho. 

 Além da orientação de alunos em estágio curricular, também atuei 

inúmeras vezes como orientador em estágios não curriculares, bem como em 

Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, orientando alunos que 

desejavam redigir seus trabalhos abordando assuntos relacionados às diversas 

áreas da Inspeção, Ciência ou Tecnologia de carnes e derivados. 

 Fui orientador de estudantes em programas de Iniciação Científica, bem 

como de diversos alunos de graduação que foram selecionados para atividades 

de Monitoria junto às disciplinas de Inspeção de Alimentos de Origem Animal e 

também de Tecnologia de Alimentos de Origem Animal. As atividades de 

monitoria possibilitam maior aproximação do aluno com as disciplinas da área, 

ampliando seus conhecimentos, auxiliando o professor na realização de suas 

atividades e despertando no estudante vocações acadêmicas. 
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 O Quadro 6 mostra a relação de alunos de graduação orientados, dos 

cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, desde 1996, ao longo da carreira 

docente. Ressalto que durante o período em que estive em afastamento para 

cursar Pós-Graduação em nível de Doutorado, entre os anos de 2001 e 2004, 

não desenvolvi atividades de orientação para alunos de graduação. 

 

Quadro 6. Relação de alunos de graduação orientados ao longo da carreira 

docente. 

ANO NOME CURSO TIPO 

1996 André Luiz Ivo e Silva Veterinária Estágio Curricular 

1997 Dalles Monteiro Batista Veterinária Estágio Curricular 

Roberto M. Atanazio Fontoura Veterinária Estágio Curricular 

Noemy Menezes Rezende Veterinária Estágio Curricular 

Albertina Alves Gundim Dutra Veterinária Estágio Curricular 

1998 Robério Alves Machado Veterinária Estágio Curricular 

Artur Emílio Freitas e Silva Veterinária Estágio Curricular 

Antônio Martins de Oliveira Veterinária Estágio Curricular 

Cláudio Oliveira de Deus Veterinária TCC 

Núbia Elizabeth da Santana e Silva Veterinária TCC 

Robério Alves Machado Veterinária TCC 

Artur Emílio Freitas e Silva Veterinária TCC 

1999 Vanessa Pereira Barbosa Veterinária Monografia 

Edwirges Maria de Castro Santos Veterinária Estágio Curricular 

Rômulo de Alcântara Gonçalves Veterinária Estágio Curricular 

2000 Alberto Teixeira F. Filho Veterinária Monografia 

Katiene de Assis Gonçalves Veterinária Estágio Curricular 

Maristela de Pádua e Silva Veterinária Estágio Não Curricular 

Cleide Braga Mendes Costa Veterinária Estágio Não Curricular 

Ocimar Militão Veterinária Estágio Não Curricular 

Cláudia Bueno Peixoto Veterinária Estágio Não Curricular 

Carlos Augusto Mesquita Pereira Veterinária Estágio Curricular 

Flávia Cristine da Cunha Veterinária Estágio Curricular 

Antônio B. Júnior Veterinária TCC 

Vitor Antônio Alves de Oliveira Veterinária TCC 

Antônio Franco B. Filho Veterinária TCC 

Sérgio Luís Bocardi Veterinária TCC 
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Ibar Aluísio de A. Guedes Veterinária TCC 

Ricardo César de Toledo Veterinária TCC 

2005 Tatiane Martins Rocha Veterinária TCC 

Fabiano Rezende Soares Veterinária Estágio Curricular 

2006 Marília Vargas Couto Veterinária Estágio Curricular 

Patrícia Teixeira Cardoso Veterinária Estágio Curricular 

Kamilla Rezende de Pinheiro Santos Veterinária Estágio Curricular 

Ana Izabel Passarella Teixeira Veterinária Monitoria 

2007 Moara Gomes Lopes Veterinária Estágio Curricular 

Thales Coelho Alvarenga Veterinária Monitoria 

2008 Rafaela de Alencastro Veterinária Estágio Curricular 

Julierme José de Oliveira Veterinária Estágio Curricular 

2009 Aline Barrichelo Cerqueira Veterinária Estágio Curricular 

Gustavo Manzan de Amorim Veterinária Estágio Curricular 

2010 Rogério Zacarias de Morais Veterinária TCC 

Patrícia Bueno Andrade Veterinária TCC 

Allan Eduardo Fidelis Viana Veterinária TCC 

Danilo de Moraes Fonseca Veterinária Monitoria 

2011 Glenia Silva de Medeiros Veterinária Estágio Curricular 

Paula Regina Sérgia Manzan Veterinária Estágio Curricular 

2012 Rafael Gonçalves Borges Felipe Veterinária Estágio Curricular 

Juliana Pinto Machado Veterinária Estágio Curricular 

2013 Raissa Almeida e Silva Veterinária Estágio Curricular 

Matheus Amador Primo Veterinária Iniciação Científica 

2014 Nara Cristina Silva Veterinária Estágio Curricular 

Leonardo Bueno Cruvinel Veterinária Estágio Curricular 

Pollyana Gabriela Silva Campos Veterinária Iniciação Científica 

Matheus Amador Primo Veterinária Iniciação Científica – 

Jovens Talentos 

2015 Bruna Melo de Oliveira Coimbra Veterinária Estágio Curricular 

Ana Carolina Ferreira Veríssimo Veterinária Estágio Curricular 

Amanda Carvalho Barbosa Zootecnia TCC 

Renata Teixeira Pfrimer Veterinária Monitoria 

2016 Wladya Andrade Almeida Veterinária Estágio Curricular 

Sabrina Ferreira Pires Veterinária Estágio Curricular 

Izadora Fernandes Pimentel Zootecnia TCC 

Pamella Stefani Melo Mendonça Zootecnia TCC 

Bruna Rocha Adorno Veterinária Monitoria 

Ruskaira Prado de Castro Veterinária Monitoria 
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2017 Rafael Roncato Ferreira Veterinária Estágio Curricular 

Brunna Rocha Adorno Veterinária Estágio Curricular 

Matheus Lopes de Oliveira Melo Zootecnia TCC 

Isabela Arnosti Veterinária Monitoria 

2018 Pedro Olino Lopes Neto Veterinária Estágio Curricular 

Thayna Ferreira Ribeiro Zootecnia TCC 

Jerônimo Alves de Oliveira Neto Zootecnia TCC 

Lucas Dantas e Lima Veterinária Monitoria 

Izadora Azmynne Diniz de Castro Mesquita Veterinária Monitoria 

2019 Caio de Castro Fleury Zootecnia TCC 

Fernando Ferreira Machado Zootecnia TCC 

Aline Arruda Alves Zootecnia TCC 

Raimundo José Gomes Júnior Veterinária Estágio Curricular 

Adriene da Silva Santos Zootecnia Estágio Curricular 

Maisa Araújo Pereira Veterinária Monitoria 

Rayra Assis Rocha Veterinária Monitoria 

Pamella Coelho Araújo Veterinária Estágio Curricular 

2020 Plinio Diederichson Torres Veterinária Monitoria 

Mirella Paula Costa e Silva Zootecnia Estágio Curricular 

2021 Ana Lígia Carvalho Santos Veterinária Estágio Curricular 

Amanda de Oliveira Peixoto Veterinária Estágio Curricular 

Laís Dias Rodrigues Rel. Públicas Estágio Não Curricular 

Murilo Rodrigues de Souza Veterinária Monitoria 

Louyse Ferreira Costa Veterinária Monitoria 

2022 Vitorya Maria Vieira Caetano Zootecnia TCC 

Livia Barros de Oliveira Veterinária Estágio Curricular 

Natália Souza de Jesus Engenharia 

Computação 

Estágio Não Curricular 

Thiago Muniz Taveira Filho Engenharia 

Computação 

Estágio Não Curricular 

Victório Ricardo Vardiero Veterinária Estágio Curricular 

Naia Isabela Pio Santos Zootecnia TCC 

Guilherme Andrade dos Santos Zootecnia  TCC 

Victório Ricardo Vardiero Veterinária Iniciação Científica 

 

 

 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

68 
 

 1.2.2. Atividades de orientação na Pós-Graduação 

 

 Entre as atividades de orientação na Pós-Graduação, tive atuação tanto 

na Pós-Graduação Lato sensu, em cursos de aperfeiçoamento, de 

especialização e em programa de residência, quanto na Pós-Graduação Stricto 

sensu, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA). 

 As atividades de orientação na Pós-Graduação Lato sensu, vinculadas 

aos cursos de aperfeiçoamento e de especialização, ocorreram no “Curso de 

Aperfeiçoamento em Inspeção de Produtos de Origem Animal”, oferecido pela 

Escola de Veterinária da UFG, a partir do ano de 1997, nos “Cursos de 

Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal”, e no 

“Curso de Especialização em Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal”. Destaco aqui que em ambos os cursos de especialização, atuei 

também como Coordenador, conforme já mencionado anteriormente. 

A orientação de estudantes de aperfeiçoamento e de especialização, por 

serem alunos que atuam diretamente no campo, diferentemente do viés 

acadêmico da Pós-Graduação Stricto sensu, apresenta uma característica 

marcante de aproximação com a área de atuação do estudante, nos permitindo 

aproximar e contribuir efetivamente com o crescimento e maior qualificação do 

estudante. Entre os participantes destes cursos de Pós-Graduação Lato sensu, 

seja de aperfeiçoamento ou de especialização, fui orientador de muitos alunos 

que já exerciam suas atividades profissionais como Médicos Veterinários do 

Serviço de Inspeção Federal – S.I.F., atualmente denominados como Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários – AFFA, bem como de Médicos Veterinários do 

Serviço de Inspeção Estadual do estado de Goiás, vinculados à Agrodefesa.  

Neste sentido, ainda em relação a participação de veterinários dos 

serviços oficiais de inspeção de produtos de origem animal,  destaca-se também 

o “Curso de Especialização em Higiene, Inspeção e Tecnologia de Origem 

Animal”, iniciado em 2010, que foi idealizado e criado para atender a uma 

demanda específica de qualificação de Médicos-Veterinários dos Serviços de 

Inspeção oficiais, tanto da esfera Federal quanto das esferas estaduais, onde 

tivemos participantes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
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Minas Gerais e do Distrito Federal. A orientação e o convívio com estes alunos, 

com larga experiência em ambiente industrial bem como em assuntos de 

legislação, permitiram uma troca de experiências e conhecimentos mútua, onde 

pude transmitir meus conhecimentos e experiência na ciência, na tecnologia e 

na pesquisa científica, mas também pude ampliar meus conhecimentos pelas 

experiências vividas e repassadas pelos meus orientados. 

Além das orientações de estudantes dos cursos de aperfeiçoamento e 

especialização, as atividades de orientação na Pós-Graduação Lato sensu 

também são exercidas junto ao Programa de Residência Profissional Agrícola 

em Abatedouros Frigoríficos, ao qual fui idealizador e criador, também atuando 

como Coordenador do Programa. A orientação de estudantes do Programa de 

Residência Profissional Agrícola é extremamente gratificante, pois nos permite 

orientar jovens egressos no começo de suas carreiras profissionais, ávidos por 

conhecimento, repletos de disposição e sonhos. É possível perceber o brilho no 

olhar de cada um deles, ansiosos em aproveitar a oportunidade de se 

qualificarem e ingressarem no mercado de trabalho. 

 As atividades de orientação na Pós-Graduação Stricto sensu se iniciaram 

após a conclusão de meu Doutorado e meu ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal (PPGCA), no ano de 2006. Antes da conclusão 

do Doutorado, porém, já havia iniciado, no ano de 2002, as atividades como co-

orientador no PPGCA, em dissertações de Mestrado.  Posteriormente, no ano 

de 2006, iniciei as atividades atuando tanto como orientador quanto como co-

orientador, nos níveis de Mestrado e Doutorado. Entretanto, no ano de 2010, 

com os ajustes realizados pelo PPGCA visando elevar o conceito do Programa 

junto à CAPES, o número de docentes credenciados foi reduzido e, então, passei 

a participar do Programa como colaborador. Apesar dos ajustes no número de 

docentes credenciados, continuei colaborando intensamente com o PPGCA, 

atuando como co-orientador de estudantes de Mestrado e Doutorado, 

participando das bancas de defesa de dissertações e de teses, bem como de 

bancas de qualificação, de colóquios, avaliando projetos e ofertando disciplinas 

em todos os anos. Entre os alunos de Mestrado e/ou Doutorado que tive o prazer 

e oportunidade de orientar ou co-orientar, tenho enorme satisfação em saber que 

vários deles se tornaram professores em universidades públicas ou particulares, 
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onde pude contribuir ao longo dos períodos de orientação e pesquisa, em suas 

formações acadêmicas. O Quadro 7 apresenta a relação de alunos orientados 

ou co-orientados na Pós-Graduação ao longo da carreira docente. 

 

Quadro 7. Relação de alunos de Pós-Graduação Lato sensu e Stricto sensu 

orientados ou co-orientados ao longo da carreira docente. 

NOME PERÍODO TÍTULO TIPO ORIENTAÇÃO 

Antônio 
Bocardi Júnior 

1999 a 
2000 

Higienização em 
matadouro-frigorífico: 
recepção até ante-
câmara. 

Aperfeiçoamento Orientador 

Antônio Franco 
Barbosa Filho 
(in memoriam) 

1999 a 
2000 

Escherichia coli O157:H7 
em hamburguer. 

Aperfeiçoamento Orientador 

Sérgio Luis 
Bocardi 

1999 a 
2000 

Influência do 
resfriamento na quebra 
de peso de carcaças 
bovinas. 

Aperfeiçoamento Orientador 

Ibar Aluizio de 
Andrade 
Guedes 

1999 a 
2000 

Influência do jejum e 
dieta hídrica no pH final 
do músculo Longissimus 
dorsi.  

Aperfeiçoamento Orientador 

Vitor Antônio 
Alves de 
Oliveira 

1999 a 
2000 

Higienização de 
matadouro-frigorífico: 
ante-câmara até a 
expedição. 

Aperfeiçoamento Orientador 

Aracele 
Pinheiro Pales 

2002 a 
2004 

Efeito da castração sobre 
o ganho de peso e 
características de 
carcaça de bovinos 
machos meio sangue 
zebu x europeu 

Mestrado Co-orientador 

Danielle 
Curado 
Santana Pires 
Morales 

2002 a 
2004 

Efeitos dos métodos de 
castração sobre o 
desempenho e 
características de 
carcaça de bovinos 
mestiços leiteiros 

Mestrado Co-orientador 

Marcelo Nalin 2003 a 
2005 

Fatores que influenciam 
na maciez da carne 
bovina 

Especialização Orientador 

Eduardo 
Ferreira 

2003 a 
2005 

Abate de bovinos do 
estado de Goiás sob o 
Serviço de Inspeção 
Estadual 

Especialização Orientador 

Mauro César 
Rodrigues 

2003 a 
2005 

Programa de combate à 
carne clandestina e 
regionalização do 
Serviço de Inspeção no 
estado de Goiás 

Especialização Orientador 

Rodrigo 
Balduíno 
Soares Neves 

2006 a 
2008 

Influência do grupo de 
microrganismos – 
mesófilos, psicrotróficos 

Mestrado Co-orientador 
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– na linearização dos 
resultados do 
equipamento Bactoscan 
FC. 

Joice Vinha 
Costa 

2006 a 
2008 

Perfis de ERIC-PCR de 
Escherichia coli e 
Escherichia coli O157:H7 
em meias-carcaças 
bovinas. 

Mestrado Co-orientador 

Roberta 
Menezes 

2006 a 
2008 

Influência da estimulação 
elétrica e da velocidade 
de resfriamento na cor e 
na maciez da carne 
bovina. 

Mestrado Orientador 

Aracele 
Pinheiro Pales 

2006 a 
2010 

Características da carne, 
carcaça e concentração 
de cortisol sérico em 
bovinos de diferentes 
grupos genéticos. 

Doutorado Co-orientador 

Alessandra 
Paro 
Rodrigues 
César 

2007 a 
2008 

Listeria spp. e Listeria 
monocytogenes na 
produção de salsichas 
tipo hot dog e hábitos de 
consumo. 

Mestrado Orientador 

Roberta 
Donzelli Zanetti 

2007 a 
2009 

Cor de carnes. Especialização Orientador 

Murilo 
Guimarães 
Bastos 

2007 a 
2009 

Tratamento de efluentes. Especialização Orientador 

Marco Antônio 
Pereira da 
Silva 

2008 a 
2009 

Qualidade do leite cru 
refrigerado obtido no 
bioma cerrado no 
período de janeiro a 
agosto de 2008. 

Doutorado Co-orientador 

Cláudia 
Peixoto Bueno 

2008 a 
2009 

Isolamento e 
caracterização molecular 
de clostridios psicrófilos 
incriminados na 
deterioração de carnes 
refrigeradas embaladas a 
vácuo. 

Doutorado Co-orientador 

Raphael Rocha 
de Oliveira 

2008 a 
2009 

Aplicação da 
Espectroscopia 
infravermelho próximo 
para a determinação do 
caseinomacropetídeo em 
leite UAT. 

Mestrado Orientador 

Kelly Nobre de 
Souza 

2008 Dinâmica da carga 
microbiana da sala de 
desossa em um 
matadouro frigorífico de 
Goiânia durante a 
jornada de trabalho 

Mestrado Co-orientador 

Marcela Costa 
e Silva 

2009 a 
2011 

Avaliação sensorial e 
microbiológica de aparas 
de salmão (Salmo salar – 
Linnaeus, 1758). 

Mestrado Co-orientador 

Marcele Louise 
Tadaieski 
Arruda 

2009 a 
2012 

Projeto não finalizado. Doutorado Co-orientador 
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Verônica 
Auxiliadora 
Alves 

2010 a 
2014 

Estratégias nutricionais 
durante a recria e 
terminação de novilhos 
mestiços de origem 
leiteira. 

Doutorado Co-orientador 

Lázaro 
Antunes Cintra 
Neto 

2010 Rastreabilidade na 
bovinocultura: Caminhos 
para a certificação em 
estabelecimento rural. 

Especialização Orientador 

Thiago 
Faustino 
Gomes 

2010 a 
2012 

Tuberculose bovina Especialização Orientador 

Rafaela de 
Alencastro 

2010 a 
2012 

Produção de carne 
rastreada no Brasil e sua 
comercialização 

Especialização Orientador 

Raphael Rocha 
de Oliveira 

2010 Aplicação da 
Espectroscopia 
infravermelho próximo 
para a determinação do 
caseinomacropetídeo em 
leite UAT. 

Mestrado Co-orientador 

Nadielly Xavier 
de Medeiros 

2011 Detecção de Salmonella 
sp. por meio de Reação 
em Cadeia pela 
Polimerase – PCR. 

Mestrado Co-orientador 

Patrícia Bueno 
Andrade 

2012 a 
2014 

Avaliação físico-química 
de meias-carcaças 
bovinas resfriadas e de 
cortes desossados sob 
emprego do filme stretch. 

Mestrado Co-orientador 

Maria Izabel 
Amaral Souza 

2012 a 
2014 

Utilização de farelo do 
mesocarpo de babaçu 
em substituição ao grão 
de milheto na terminação 
de bovinos e a influência 
na maciez da carne. 

Mestrado Co-orientador 

Iracele 
Nogueira 
Fonseca Leão 

2012 Perfil microbiológico de 
linguiça do tipo frescal 
(uma revisão) 

Especialização Orientador 

Flávia Ribeiro 
Resende 
Borges 

2012 Considerações sobre os 
efeitos dos metais 
pesados em humanos 
com enfoque para o 
mercado de peixes. 

Especialização Orientador 

João Batista 
Mota da Silva 

2012 Estimulação elétrica 
como ferramenta de 
melhoria das 
características sensoriais 
da carne bovina. 

Especialização Orientador 

João Alberto 
Rabelo 

2012 Avaliação microbiológica 
de queijos minas frescal 
analisados no 
Laboratório de Qualidade 
de Alimentos – 
LABQUALI da 
Agrodefesa durante o 
ano de 2011. 

Especialização Co-orientador 

Thais Cristina 
Dias de Lima 

2012 A biopreservação de 
produtos lácteos por 
meio da utilização de 

Especialização Co-orientador 
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bactérias ácido lácticas e 
suas bacteriocinas. 

Cláudia Bueno 
Alves 

2012 Rotulagem de produtos 
de origem animal (uma 
revisão). 

Especialização Orientador 

Pedro Mady 
Bertolini 

2012 Absorção de água em 
carcaças de frangos. 

Especialização Co-orientador 

Mônica 
Câmara da 
Silva 

2012 Avaliação da qualidade 
de queijos e iogurtes 
produzidos no Distrito 
Federal. 

Especialização Co-orientador 

Marcela Bastos 
Cisneiros 
Rebouças 

2012 Processamento e 
tecnologia de carne 
suína: presunto 

Especialização Co-orientador 

Juliana 
Almeida de 
Araújo Dias 

2012 Fraudes em leite: adição 
de soro, água e amido. 

Especialização Co-orientador 

Handreza 
Junqueira 
Cobra 

2012 Implementação de 
programas de 
autocontrole em um 
frigorífico de bovinos. 

Especialização Co-orientador 

Fabiane 
Missima 

2012 Cisticercose bovina. Especialização Co-orientador 

Mariana Weiss 
Teles 

2012 Aspectos éticos, 
econômicos, sociais, 
científicos e legais sobre 
o bem-estar animal. 

Especialização Co-orientador 

Viviane Souza 
de Carvalho 

2012 Bem-estar animal e 
abate humanitário em 
suínos: revisão de 
literatura. 

Especialização Co-orientador 

Márcio Tadeu 
de Alvarenga 
Costa 

2012 Aspersão de água no 
resfriamento de carcaças 
de bovinos. 

Especialização Co-orientador 

Bianca 
Andrade 
Benedeti 

2012 Processo de fabricação 
do queijo muçarela. 

Especialização Co-orientador 

Eduardo 
Mesquita 
Freire 

2012 Influência do pH na 
coloração da carne 
bovina. 

Especialização Orientador 

Ricardo 
Antônio dos 
Santos 

2012 Miopatia dorsal cranial 
em frangos de corte: 
condenações totais e 
parciais em abatedouros 
sob S.I.F. – colheita de 
dados. 

Especialização Co-orientador 

Maurício Vaz 
da Silva 

2012 Aspersão de ácidos 
orgânicos como 
ferramentas na 
diminuição da carga 
microbiana de carcaças. 

Especialização Orientador 

Marcos Pereira 
Cunha Neto 

2012 Pododermatites em 
bovinos destinados ao 
abate em 
estabelecimentos sob 
Serviço de Inspeção 
Federal. 

Especialização Co-orientador 

Paulo André 
Tavares 
Segura 

2012 Serviço de Inspeção 
Federal no abate de 
bovinos. 

Especialização Orientador 
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Renata Cunha 
dos Reis 

2013 a 
2017 

Qualidade nutricional da 
carne de tourinhos 
nelore e ½ angus-nelore 
terminados em 
confinamento ou em 
pastagem com 
suplementação. 

Doutorado Co-orientador 

Ana Karoline 
dos Santos 
Pinto 

2013 a 
2015 

Congelamento e 
descongelamento da 
carne bovina: alterações 
físico-químicas 
relevantes. 

Mestrado Co-orientador 

Raphael Rocha 
de Oliveira 

2013 Modelos de calibração 
multivariada por NIRS 
para a predição de 
características de 
qualidade da carne 
bovina. 

Doutorado Co-orientador 

Melissa Cássia 
Favaro Boldrin 

2013 a 
2014 

Avaliação da qualidade 
microbiológica de cortes 
cárneos bovinos 
desossados sob 
diferentes temperaturas. 

Doutorado Co-orientador 

Francine 
Oliveira Souza 
Duarte 

2013 a 
2018 

Caracterização da carne 
de Tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) 
submetidas à dietas 
suplementares com óleo 
de peixe. 

Doutorado Co-orientador 

Julierme José 
de Oliveira 

2013 a 
2014 

Isolamento e 
caracterização de 
Campylobacter spp. em 
carcaças de frangos e 
ovos comerciais. 

Mestrado Co-orientador 

Nadia Pales 
Machado 

2013 Principais condenações 
de carcaças de perus 
(Meleagris gallopavo) e 
possíveis causas de 
aerossaculite. 

Especialização Co-orientador 

Maria Izabel 
Amaral Souza 

2014 a 
2019 

Influência da inclusão de 
glicerina em substituição 
ao farelo de mesocarpo 
de babaçu e milheto na 
qualidade da carne 
bovina. 

Doutorado Co-orientador 

Welman 
Paixão Silva 
Oliveira 

2015 a 
2019 

Detecção de 
Mycobacterium não-
bovis em amostras 
oriundas de abatedouros 
bovinos. 

Doutorado Co-orientador 

Marcos Aurélio 
Proto de Souza 
Júnior 

2015 a 
2019 

Alterações das 
características físico-
químicas do leite 
pasteurizado e UHT 
durante o 
processamento e 
estocagem. 

Doutorado Co-orientador 

Laíse Gomes 
Custódio 

2015 a 
2017 

Influência do 
congelamento, 
temperatura e tempo de 

Mestrado Co-orientador 
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estocagem da qualidade 
da carne bovina. 

Mohana Dias 
das Neves 

2015 a 
2018 

Qualidade da carne de 
bovinos submetidos a 
diferentes níveis de 
suplementação e 
diferentes tipos de 
processamento do milho 
na fase de terminação. 

Mestrado Co-orientador 

Rodolfo 
Peixoto de 
Carvalho 

2017 Em desenvolvimento. Mestrado Co-orientador 

Antônio dos 
Santos Neto 

2019 a 
2021 

Avaliação da atividade 
oxidativa do leite UHT 
integral em diferentes 
períodos de 
armazenamento. 

Mestrado Co-orientador 

Lucyana Vieira 
Costa 

2019 a 
2021 

Avaliação da oxidação 
proteica e lipídica da 
carne de frangos 
acometidos por celulite 
aviária. 

Mestrado Co-orientador 

Laís Gabrielly 
Freitas Lima 

2020 a 
2021 

Caracterização físico-
química da alteração 
muscular da carne 
espaguete em frangos. 

Doutorado Co-orientador 

Jennifer 
Larissa 
Fernandes 
Meira 

2021 Influência do manejo pré-
abate de bovinos no 
bem-estar animal. 

Residência 
Profissional 
Agrícola 

Orientador 

Maria Luiza 
Tozo Silva 
Rabello 

2021 Rastreabilidade de 
bovinos no Brasil. 

Residência 
Profissional 
Agrícola 

Orientador 

Mateus 
Wanderley do 
Nascimento 

2021 Os efeitos da maturação 
sanitária em meias 
carcaças e maturação 
comercial em cortes 
cárneos bovinos. 

Residência 
Profissional 
Agrícola 

Orientador 

Pedro 
Henrique 
Pinheiro e 
Queiroz 

2021 Bem-estar animal 
associado à qualidade 
da carne bovina. 

Residência 
Profissional 
Agrícola 

Orientador 

Rayra Assis 
Rocha 

2021 Fatores que predispõem 
ao desenvolvimento da 
carne DFD. 

Residência 
Profissional 
Agrícola 

Orientador 
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2. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL, DEMONSTRADAS PELA 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS E/OU PUBLICAÇÃO DE 

LIVROS 

  

 Iniciei minhas atividades de produção intelectual ao iniciar o curso de 

Mestrado na UFMG, em 1994, quando participei da publicação de meu primeiro 

artigo científico, um artigo de revisão sobre bacteriocinas isoladas de bactérias 

lácticas, assunto tema de meu projeto de pesquisa. O artigo, intitulado 

“Bacteriocinas: definição e características”, foi publicado nas páginas 21 a 25, do 

volume 08, número 34 da revista “Higiene Alimentar”, no ano de 1994. 

 Entre os vários artigos publicados em periódicos, destaco os frutos de 

minha dissertação de Mestrado, intitulado “Atividade antimicrobiana de bactérias 

lácticas de embutidos curados frente a Listeria monocytogenes”, publicado na 

revista “Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 52, n. 4, p. 

417-423, 2000”  e de minha Tese de Doutorado, intitulado “Effects of chilling rate 

and spray-chilling on weight loss and tenderness in beef strip loin steaks”, 

publicado no periódico internacional “Meat Science, v. 86, p. 430-435, 2010”, 

com um número expressivo de citações. 

 A seguir, apresento no Quadro 8, a relação de artigos publicados em 

periódicos, com as respectivas informações da publicação, ao longo de minha 

carreira docente, até o presente momento. 

 

Quadro 8. Artigos científicos publicados em periódicos ao longo da carreira 

docente. 

ANO PUBLICAÇÃO 

1994 Santos, Wagner Luiz Moreira dos; Souza, Rogério Marcos de; Carvalho, Celso 

Rodrigues de; Prado, Cristiano Sales. Bacteriocinas: Definição e 

características. Higiene Alimentar, São Paulo-SP, v. 8, n.34, p. 21-25, 1994 

1997 Mesquita, Albenones José de; Lage, Moacir Evandro; Oliveira, Guilherme Roberto; 

Prado, Cristiano Sales. Atividade antibacteriana e quantificação de cloridrato 

de polihexametileno biguanida (P.H.M.B.) em tecidos musculares e vísceras 
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de frango. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia-GO, v. 27, n.1, p. 65-78, 1997. 

1998 Carvalho, Celso Rodrigues de; Santos, Wagner Luiz Moreira dos; Prado, Cristiano 

Sales; Moreira, Élvio Carlos; Costa, José Oswaldo. Atividade inibidora de 

bactérias lácticas, em embutidos de carne curados. Revista Brasileira de 

Ciência Veterinária, Niterói-RJ, v. 5, n.1, p. 11-14, 1998. 

1998 Prado, Cristiano Sales; Lage, Moacir Evandro; Mesquita, Albenones José de; 

Palma, Carlos Stuart Coronel; Nunes, Iolanda Aparecida; Oliveira, Jaison Pereira 

de. Qualidade microbiológica da carne homogeneizada comercializada em 

Goiânia-GO. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Universidade Federal 

de Goiás (Cessou em 1998. Cont. ISSN 1517-6398 Pesquisa Agropecuária 

Tropical (Impres, Goiânia-GO, v. 28, n.1, p. 32-40, 1998. 

2000 Prado, Cristiano Sales; Santos, Wagner Luiz Moreira dos; Carvalho, Celso 

Rodrigues de; Moreira, Élvio Carlos; Costa, José Oswaldo. Atividade 

antimicrobiana de bactérias lácticas de embutidos curados frente a Listeria 

monocytogenes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo 

Horizonte, v. 52, n.4, p. 417-423, 2000 

2001 Nunes, Romão da Cunha; Kronka, R. N.; Prado, Cristiano Sales; Mesquita, 

Albenones José de; Nunes, Vanessa Queiroz. Retirada dos suplementos 

micromineral e/ou vitamínico da ração de suínos em fase de terminação. 

Características de carcaça e vida de prateleira da carne suína. Ciência Animal 

Brasileira (UFG), Goiânia, v. 2, n.2, p. 79-86, 2001. 

2003 Mesquita, Albenones José de; Prado, Cristiano Sales; Bueno, Valter Ferreira Félix; 

Mansur, José Ricardo Garcia; Soares, Rodrigo Balduíno; Nunes, Iolanda 

Aparecida; Lage, Moacir Evandro; Oliveira, Antônio Nonato de. The effects of 

spray-chilling associated to convencional chilling on mass loss, 

bacteriologycal and physico-chemical quality of beef carcass. Ciência Animal 

Brasileira (UFG), Goiânia, v. 4, n.2, p. 145-153, 2003 

2004 Pádua, João Teodoro; Magnabosco Cláudio de Ulhôa; Sainz, Roberto Daniel; 

Miyagi, Eliane Sayuri; Prado, Cristiano Sales; Restle, João; Resende, Luciano 

Santos. Genótipos e condição sexual no desempenho e nas características 

de carcaça de bovinos de corte super jovens. Revista Brasileira de Zootecnia / 

Brazilian Journal of Animal Science, Viçosa-MG, v. 33, n.6, p. 2330-2342, 2004. 

2004 Prado, Cristiano Sales; Pádua, João Teodoro; Corêa, Marilma Pacheco Chediak; 

Ferraz, José Bento Sterman.; Miyagi, Eliane Sayuri; Resende, Luciano Santos. 

Comparação de diferentes métodos de avaliação da área de olho de lombo e 

cobertura de gordura em bovinos de corte. Ciência Animal Brasileira (UFG), 

Goiânia, v. 5, n.3, p. 141-149, 2004 

2005 Bueno, Cláudia Peixoto; Mesquita, Albenones José de; Prado, Cristiano Sales. 

Efeito de dois processos de refrigeração, lento e convencional, associados 
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ou não à aspersão de carcaças sobre a qualidade microbiológica da carne 

bovina embalada a vácuo. Higiene Alimentar, v. 19, p. 205, 2005. 

2007 Prado, Cristiano Sales; Bueno, Cláudia Peixoto; Felício, Pedro Eduardo de. 

Aspersão de água fria no início do resfriamento de carcaças bovinas e 

maturação da carne sobre o peso, cor e aceitação do músculo Longissimus 

lumborum. Ciência Animal Brasileira (UFG), v. 8, p. 841-848, 2007. 

2007 Silva, Luiz Antônio Franco da; Pales, Aracela Pinheiro; Prado, Cristiano Sales; 

Fioravante, Maria Clorinda Soares; Pádua, João Teodoro; Miyagi, Eliane Sayuri; 

Santos, Klaito José Gonçalves dos; Silva, Marco Augusto Machado; Barbosa, 

Valessa Teixeira. Características de carcaça e carne de novilhas castradas ou 

não-castradas da raça Nelore. Ciência Animal Brasileira (UFG), v. 8, p. 777-785, 

2007. 

2010 Prado, Cristiano Sales; Felício, Pedro Eduardo de. Effects of chilling rate and 

spray-chilling on weight loss and tenderness in beef strip loin steaks. Meat 

Science, v. 86, p. 430-435, 2010. 

2011 César, Alessandra Paro Rodrigues; Mesquita, Albenones José de; Prado, Cristiano 

Sales Prado; Nunes, Iolanda Aparecida; Almeida Filho, Edivaldo S. de. Listeria 

spp. e Listeria monocytogenes na produção de salsichas tipo hot dog. Ciência 

Animal Brasileira (UFG. Impresso), v. 12, p. 339-352, 2011. 

2012 Lage, Moacir Evandro; Godoy, Helena Teixeira; Cardello, Helena Maria André 

Bolini; Rocha, Raphael Oliveira; Rezende, Cintia Silva Minafra; Prado, Cristiano 

Sales. Sensory profile of warmed-over flavour in tenderloin from steers 

supplemented with alpha-tocopherol. Revista Brasileira de Zootecnia (Online), 

v. 41, p. 1915-1920, 2012. 

2012 Miotto, Fabrícia Rocha Chaves; Restle, João; Neiva, José Neuman Miranda; 

Rezende; Pedro Leonardo de Paula.; Lage, Moacir Evandro; Prado, Cristiano 

Sales; Pádua, João Teodoro; Araújo, Vera Lúcia de. Farelo de mesocarpo de 

babaçu (Orbygnia sp.) na terminação de bovinos: composição física da 

carcaça e qualidade da carne. Ciência Rural (UFSM. Impresso), v. 42, p. 1271-

1277, 2012. 

2012 Rezende, Pedro Leonardo de Paula; Restle, João, Pádua, João Teodoro; Prado, 

Cristiano Sales; Fernandes, juliano José de Resende; Neto, Marcondes Dias de 

Freitas. Carcass and meat characteristics of crossbred steers submitted to 

different nutritional strategies at growing and finishing phases. Ciência Rural 

(UFSM. Impresso), v. 42, p. 875-881, 2012. 

2013 Souza, Maria Izabel Amaral; Lage, Moacir Evandro; Prado, Cristiano Sales. 

Resíduos de antibióticos em carne bovina. Enciclopédia Biosfera, v. 9, p. 1917-

1938, 2013. 

2014 Silva, Rodrigo Medeiros da; Restle, João; Bilego, Ubirajara Oliveira; Missio, Regis 

Luis; Pacheco, Paulo Santana; Prado, Cristiano Sales. Características físico-
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químicas da carne de tourinhos zebuínos e europeus alimentados com níveis 

de grão de milheto na dieta. Ciência Animal Brasileira, v. 15, p. 20-31, 2014. 

2015 Vaz, Fabiano Nunes; Restle, João; Pádua, João Teodoro; Morales, Danielle 

Curado de Santana; Pacheco, Paulo Santana; Prado, Cristiano Sales. Receita 

industrial de cortes secundários da carcaça de bovinos mestiços leiteiros, 

não castrados ou submetidos a diferentes formas de castração. Ciência 

Animal Brasileira, v. 16, p. 54-67, 2015. 

2016 Magnabosco, Cláudio de Ulhôa; Castro, Letícia Mendes de; Lopes, Fernando Brito; 

Eifert, Eduardo da Costa; Costa, Marcos Fernando de Oliveira; Mamede, Mariana 

Marcia Santos; Regitano, Luciana Correia de Almeida; Tullio, Reymer Ramiz; 

Nassu, Renata Tieko; Prado, Cristiano Sales; Rosa, Guilherme Jordão de 

Magalhães, Sainz, Roberto Daniel. Utilização de ferramentas genômicas na 

caracterização e seleção genética para maciez da carne em bovinos Nelore 

Mocho. BOLETIM DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (EMBRAPA 

CERRADOS), v. 331, p. 1-24, 2016. 

2018 Oliveira, Raphael Rocha de; Souza, Maria Izabel Amaral; Prado, Cristiano Sales; 

rezende, Cintia Silva Minafra e; Lage, Moacir Evandro. Determinação do 

caseinomacropeptídeo em leite UAT por espectroscopia no infravermelho 

próximo e regressão por mínimos quadrados parciais. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (online), v. 70, p. 946-956, 2018. 

2020 Nascimento, Luiz Eduardo Costa do; Bilego, Ubirajara Oliveira; Souza, Saimon de 

Souza e; Restle, João; Nuñez, Amoracyr José Costa; Prado, Cristiano Sales; Neto, 

Antônio Eduardo Furtini; Almeida, Diemisson Paulo; Lima, Diego Tolentino de; 

Fernandes, Rafael Henrique. Inclusão de diferentes níveis de narasina para 

tourinhos Nelore na terminação em confinamento. Anuário de Pesquisa ITC 

Pecuária, v. 1, p. 58-66, 2020. 

2021 Duarte, Francine Oliveira Souza; Paula, Fernanda Gomes de; Prado, Cristiano 

Sales; Santos, Raphael Rodrigues dos; Minafra-Rezende, Cintia Silva; Gebara, 

Clarice; Lage, Moacir Evandro. Better fatty acids profile in fillets of Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus) supplemented with fish oil. Aquaculture, v. 534, p. 

736241, 2021. 

2022 Prado, Cristiano Sales; Lage, Moacir Evandro; Souza, Maria Izabel Amaral; Duarte, 

Francine Oliveira Souza; Gebara, Clarice; Nicolau, Edmar Soares; Nunes, Iolanda 

Aparecida; Oliveira, Antônio Nonato de; Minafra-Rezende, Cintia Silva. Spray 

chilling on carcass weight loss, and physicochemical and microbiological 

quality of beef cuts during storage. Ciência Rural, v. 52, p. e20210395, 2022. 

2023 Oliveira, Enya Silva; Lião, Luciano Morais; Silva, Andressa Kuhnen; Prado, 

Cristiano Sales; Sena, Marcelo Martins; Oliveira, Gerlon de Almeida Ribeiro. A t-

test ranking-based discriminant analysis for classification of free-range and 
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barn-raised broiler chickens by 1H NMR spectroscopy. Food Chemistry, 399, 

134004, 2023. 

2023 Silva, Andress Kuhnen; Oliveira, Gerlon de Almeida Ribeiro; Castro, Alex; Prado, 

Cristiano Sales; Lião, Luciano Morais. The most consumed beef cuts in Brazil: 

prices versus metabolic profile. Journal of Food Composition and Analysis, 115, 

104860, 2023. 

 

 Apresento, também, artigos já enviados para publicação em periódicos, 

que estão aguardando o aceite final da revista: 

 

• Autores: Barbosa, Maíra de Carvalho Porto; Fioravanti, Maria Clorinda 

Soares; Peripolli, Vanessa; Egito, Andrea Alves do; Juliano, Raquel 

Soares; Ramos, Alexandre Floriani; Ramos, Daniela Cardoso; Laudares, 

Kamilla Malta; Feijó, Gelson Luís Dias; Prado, Cristiano Sales; Vaz Júnior, 

Romário Gonçalves; Oliveira, Neryssa Alencar de; Rezende, Pedro 

Leonardo de Paula; Restle, João; Costa, Gustavo Lage; Costa, Marcos 

Fernando de Oliveira; McManus, Concepta. Título: Performance, 

carcass and meat traits of locally adapted Brazilian cattle breeds 

under feedlot conditions. Periódico: Tropical Animal Health and 

Prodution. 
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3. CAPÍTULOS DE LIVROS E/OU PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM ANAIS 

DE EVENTOS E/OU DE REGISTROS DE PATENTES/SOFTWARES E 

ASSEMELHADOS E/OU PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DEMONSTRADA 

TAMBÉM PUBLICAMENTE POR MEIOS TÍPICOS E CARACTERÍSTICOS 

DAS ÁREAS DE CINEMA, MÚSICA, DANÇA, ARTES PLÁSTICAS, 

FOTOGRAFIA E AFINS 

 

 Ao longo de minha carreira docente, participei de inúmeros eventos 

científicos, como congressos, simpósios, seminários etc., tanto nacionais como 

internacionais, publicando e apresentando trabalhos completos, resumos 

expandidos e resumos simples. 

 Entre os eventos que participei, alguns destacam-se pela importância, 

relevância e grandeza. Neste sentido, gostaria de destacar as participações no 

International Congress of Meat Science and Technology – ICoMST. Este 

congresso reúne pesquisadores de todas as partes do mundo, autores 

renomados e demais envolvidos na pesquisa científica em ciência, tecnologia e 

qualidade de carnes, sendo realizado a cada ano em um país diferente. Minha 

primeira participação como congressista, autor e apresentador de trabalhos 

neste evento foi no ano de 2003, quando o congresso foi realizado pela primeira 

vez no Brasil, em Campinas-SP. Como os custos para a participação neste 

evento internacional são elevados, apenas consegui participar novamente 

através de auxílios para participação em eventos obtidos junto à FAPEG – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás e de demais entidades 

parceiras. Participei no ano de 2018, quando o ICoMST foi realizado em 

Melbourne, na Austrália e, posteriormente no ano de 2019, quando o ICoMST foi 

realizado na cidade de Potsdam, na Alemanha. Em ambos participei publicando 

e apresentando artigos científicos. Entretanto, no congresso realizado na 

Alemanha, as apresentações de trabalhos não foram sob forma de apresentação 

de pôsteres, como na maioria dos congressos. De forma diferente, todos os 

trabalhos foram apresentados individualmente, de forma oral, perante uma 

banca composta por três renomados pesquisadores de cada área temática, em 

auditório com plateia. As apresentações orais foram feitas em inglês e após a 
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apresentação do trabalho, as perguntas foram feitas pela plateia e pelos 

membros da banca. Em uma autocrítica, confesso que senti orgulho de minhas 

apresentações, pela qualidade do trabalho e pelo desempenho, diante de tão 

renomada banca de avaliadores e volumosa plateia. 

 Além das publicações de trabalhos no ICoMST, gostaria de destacar 

também as participações nas edições do Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes. Este congresso era realizado a cada dois anos e pude 

participar como congressista, autor e apresentador de trabalhos em todas as 

suas edições, até a última edição, realizada no ano de 2009. Nas edições do 

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, tive a honra de também 

ter participado como membro do comitê científico, como avaliador trabalhos 

científicos, em mesas redondas e atuando como moderador em palestras. 

 Infelizmente, com o surgimento da pandemia do Covid-19, a realização de 

congressos e eventos científicos foi prejudicada, resultando em uma interrupção 

nas publicações em anais de congressos após a pandemia. 

 No Quadro 9 estão listadas as publicações de trabalhos completos em 

anais de eventos científicos ao longo da carreira docente. 

 

Quadro 9. Relação de trabalhos completos publicados em anais de eventos 

científicos ao longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO EVENTO LOCAL 

2000 Qualidade da carne suína. ABRAVES-GOIÁS Goiânia-GO 

2001 Comparação de diferentes métodos 

de avaliação da área de olho de lombo 

e cobertura de gordura em quatro 

grupos genéticos de bovinos de corte 

castrados e inteiros suplementados a 

pasto. 

1º Congresso Brasileiro 

de Ciência e tecnologia 

de Carnes 

São Pedro-SP 

2001 Avaliação do desempenho e de 

características de carcaça de bovinos 

de corte confinados, inteiros e 

castrados com e sem Synovex-S. 

1º Congresso Brasileiro 

de Ciência e tecnologia 

de Carnes 

São Pedro-SP 
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2001  Avaliação de rendimento e 

características de carcaça, em 

bovinos de corte de diferentes grupos 

genéticos, castrados e inteiros. 

1º Congresso Brasileiro 

de Ciência e tecnologia 

de Carnes 

São Pedro-SP 

2001 Caracterização sensorial de três 

marcas comerciais de salame tipo 

italiano por análise descritiva 

quantitativa. 

1º Congresso Brasileiro 

de Ciência e tecnologia 

de Carnes 

São Pedro-SP 

2001 Qualidade da carne bovina e 

tendências de mercado. 

Simpósio de Pecuária de 

Corte: Novas 

Tendências e 

Perspectivas. 

Lavras-MG 

2003 The effect of breeding on Warner-

Bratzler shear force values from four 

different genotypes of beef cattle. 

49th International 

Congress of Meat 

Science and 

Technology.  

II Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

Campinas-SP 

2003  Evaluation of carcass dressing of four 

genectic groups pf beef cattle 

maintained to pasture, submitted to 

suplementation with additive and 

without additive, slaughtered at 24 

months 

49th International 

Congress of Meat 

Science and 

Technology.  

II Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

Campinas-SP 

2003 Evaluation of spray-chilling system on 

mass loss and surface bacteriology of 

beef carcasses. 

49th International 

Congress of Meat 

Science and 

Technology.  

II Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes 

Campinas-SP 

2005 Avaliação da qualidade microbiológica 

e físico-química de CMS (Carne 

Mecanicamente Separada) de frango 

comercializada no estado de Goiás. 

III Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes, 2005. 

São Pedro-SP 

2005 Perfil microbiológico da carne bovina 

refrigerada embalada a vácuo, 

maturada em diferentes períodos. 

III Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes, 2005. 

São Pedro-SP 
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2005 Resfriamento de carcaças com e sem 

aspersão de água: influência na cor de 

bifes de contrafilé (m. Longissimus 

dorsi) maturados por 7, 14, 30 e 60 

dias. 

III Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes, 2005. 

São Pedro-SP 

2005 Efeito do sistema de aspersão nas 

variações de peso de carcaças 

bovinas durante o resfriamento e nas 

perdas por exsudação do contrafilé 

(m. Longisssimus dorsi). 

III Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes, 2005. 

São Pedro-SP 

2007 Análises físico-químicas de farinhas 

de carnes e ossos fabricadas no 

Estado de Goiás. 

IV Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

Campinas-SP 

2007 Análises físico-químicas de linguiças 

de frango fabricadas no Estado de 

Goiás. 

IV Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

Campinas-SP 

2009 Diagnóstico molecular de Clostridium 

estertheticum estertheticum e 

Clostridium estertheticum like em 

carnes refrigeradas embaladas a 

vácuo. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 

2009 Segurança alimentar: presença de 

Salmonella sp. em lotes de frangos 

em fase de abate. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 

2009 Características quantitativas da 

carcaça de novilhos mestiços de 

origem leiteira submetidos a 

diferentes estratégias de alimentação. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 

2009 Medidas objetivas da carcaça e 

proporção de quartos de novilhos 

mestiços de origem leiteira 

submetidos a diferentes estratégias 

de alimentação. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 

2009 Características qualitativas da 

carcaça e da carne de novilhos 

mestiços de origem leiteira 

submetidos a diferentes estratégias 

de alimentação. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 
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2009 Características de carcaça e do 

contrafilé (m. Longissimus dorsi) de 

bovinos Nelore alimentados com 

dietas de alta proporção de 

concentrado. 

V Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Carnes. 

São Paulo-SP 

2017 Efeito da refrigeração na qualidade do 

leite de ovelhas Santa Inês 

XIV Semana de Ciências 

Agrárias e V Jornada de 

Pós-Graduação em 

Produção Vegetal 

(SECIAG 2017). 

Ipameri-GO 

2018 Avaliação da cor da carne de bovinos 

mestiços alimentados com farelo de 

mesocarpo de babaçu e glicerol. 

XXVI Congresso 

Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

- CBCTA 2018. 

Belém-PA 

2018  Efeito do congelamento do leite de 

ovelhas da raça Santa Inês em 

diferentes períodos de estocagem. 

55ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia e 28º 

Congresso Brasileiro de 

Zootecnia. 

Goiânia-GO 

 

 No Quadro 10 estão listadas as publicações de resumos expandidos em 

anais de eventos científicos ao longo da carreira docente. 

 

Quadro 10. Relação de resumos expandidos publicados em anais de eventos 

científicos ao longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO EVENTO LOCAL 

2001  Efeitos de grupos genéticos, 

castração e anabolizante no 

desempenho e nas carcaças de 

bovinos de corte. 

38ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Piracicaba-SP 

2001 Determinação na concentração de 

ácidos graxos da carne do Pacu 

(Piaractus mesopotamicus) 

submetido a níveis crescentes de 

rama de mandioca na ração. 

38ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Piracicaba-SP 
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2003 Características de carcaça de 

novilhos de corte, compostos, 

cruzados e puros, mantidos a pasto e 

terminados aos 24 meses. 

40ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Santa Maria-RS 

2003  Características de carcaça e da carne 

de bovinos de corte compostos, 

cruzados e puros, mantidos a pasto, 

utilizando dois tipos de 

suplementação. 

40ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Santa Maria-RS 

2004 Rendimento dos cortes da carcaça de 

bovinos mestiços leiteiros submetidos 

a diferentes métodos de castração, 

criados a pasto. 

41ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Campo Grande-

MS 

2004 Composição física da carcaça e 

características qualitativas da carne 

de bovinos mestiços leiteiros inteiros 

ou submetidos a diferentes métodos 

de castração. 

41ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Campo Grande-

MS 

2004 Características quantitativas da 

carcaça de bovinos mestiços leiteiros 

inteiros ou submetidos a diferentes 

métodos de castração. 

41ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Campo Grande-

MS 

2004 Características qualitativas da 

carcaça, da carne e rendimento em 

cortes comerciais de bovinos de corte 

submetidos a dois tipos de 

suplementação. 

41ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 

Campo Grande-

MS 

2005  Efeito de dois processos de 

refrigeração, lento e convencional, 

associados ou não à aspersão de 

carcaças sobre a qualidade 

microbiológica da carne bovina 

embalada a vácuo. 

II Congresso Latino-

Americano e VIII 

Congresso Brasileiro de 

Higienistas de 

Alimentos. 

Buzios-RJ 

2008 Efeito do comprimento de sarcômeros 

na força de cisalhamento do contrafilé 

(m. Longissimus lumborum) 

maturado. 

3º Congresso 

Internacional do Boi de 

Capim. 

Salvador-BA 

2016  Composição mineral da carne de 

bovinos mestiços alimentados com 

XXV Congresso 

Brasileiro de Ciência e 

Gramado-RS 
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farelo de mesocarpo de babaçu e 

glicerol. 

Tecnologia de Alimentos 

– CBCTA 

X CIGR – Section VI 

International Technical 

Symposium. 

2017 Correlações entre contagem de 

células somáticas e parâmetros de 

qualidade do leite. 

VII Congresso Brasileiro 

de Qualidade do Leite 

Curitiba-PR 

2018 Free amino acids and majority 

metabolites as markers for the 

distinction between tender and tough 

beef using HR-MAS NMR. 

MRFood 2018. Rennes - França 

2018 Microbiological evaluation of 

carcasses surfaces and stored beef 

cuts following spray-chilling. 

64th International 

Congress of Meat 

Science and Technology 

- ICoMST 2018. 

Melbourne - 

Austrália 

2018 Effects of spray-chilling on carcasses 

weight loss and on physichemical 

quality on aged beef cuts. 

64th International 

Congress of Meat 

Science and Technology 

- ICoMST 2018. 

Melbourne - 

Austrália 

2019 Effects of cooking on free amino acids 

and major metabolites changes in beef 

of different shear forces by HR-MAS 

NMR. 

65th International 

Congress of Meat 

Science and Technology 

- ICoMST 2019. 

Potsdam - 

Alemanha 

 

 No Quadro 11 estão listadas as publicações de resumos em anais de 

eventos científicos ao longo da carreira docente. 

 

Quadro 11. Relação de resumos publicados em anais de eventos científicos ao 

longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO EVENTO LOCAL 

1996 Inhibition of food-borne bacterial 

pathogens by bacteriocin from lactic 

acid bacteria isolated from meat. 

XV Congresso 

Panamericano de 

Ciências Veterinárias., 

Campo Grande-

MS 

1996 Antimicrobial activity of lactic acid 

bacteria from meat origin against 

selected indicator microrganisms. 

XV Encontro de 

Pesquisa da Escola de 

Veterinária da UFMG 

Belo Horizonte-

MG 
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1996 Antimicrobial activity of lactic acid 

bacteria from meat origin against 

selected indicator microrganisms. 

XV Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Alimentos., 1996 

Poços de Caldas-

MG 

1997 Atividade antibacteriana e 

quantificação de cloridrato de 

polihexametileno biguanida 

(P.H.M.B.) em tecidos musculares e 

vísceras de frango. 

II Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG. 

Goiânia-GO 

1998 Qualidade microbiológica de leites em 

pó analisados pelo Centro de 

Pesquisa em Alimentos -UFG no 

período de 1995-1997. 

V Congresso Latino-

Americano de 

Microbiologia e Higiene 

de Alimentos 

(COMBHAL). 

Águas de Lindóia-

SP 

1998 Qualidade microbiológica da carne 

homogeneizada comercializada em 

um hipermercado de Goiânia-GO.  

V Congresso Latino-

Americano de 

Microbiologia e Higiene 

de Alimentos 

(COMBHAL). 

Águas de Lindóia-

SP 

1999 Ocorrência de Salmonella spp em 

queijos produzidos no estado de 

Goiás. 

XXVI Congresso 

Brasileiro de Medicina 

Veterinária. 

Campo Grande-

MS 

1999 Ocorrência de Staphylococcus aureus 

em queijo tipo minas frescal. 

XXVI Congresso 

Brasileiro de Medicina 

Veterinária. 

Campo Grande-

MS 

2001 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre o desempenho em 

novilhos de corte suplementados a 

pasto. 

XXI Congresso 

Brasileiro de Zootecnia - 

III Congresso 

Internacional de 

Zootecnia. 

Goiânia-GO 

2001 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre rendimento e 

características de carcaça em bovinos 

de corte suplementados a pasto. 

XXI Congresso 

Brasileiro de Zootecnia - 

III Congresso 

Internacional de 

Zootecnia. 

Goiânia-GO 

2001 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre características de 

musculosidade e acabamento de 

carcaça, em novilhos de corte 

suplementados a pasto. 

XXI Congresso 

Brasileiro de Zootecnia - 

III Congresso 

Internacional de 

Zootecnia. 

Goiânia-GO 
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2003 Determinação na concentração de 

ácidos graxos da carne do Pacu 

submetido a níveis crescentes de 

raspa de mandioca na ração. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Efeitos de grupos genéticos, 

castração e anabolizante no 

desempenho e nas carcaças de 

bovinos de corte. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Avaliação do rendimento de carcaça 

de quatro grupos genéticos de 

bovinos de corte mantidos a pasto, 

submetidos a suplementação 

aditivada e sem aditivo, abatido aos 

24 meses. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Comparação dos métodos de 

avaliação da área de olho de lombo e 

cobertura de gordura em quatro 

grupos genéticos de bovinos de corte 

castrados e inteiros. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre o desempenho em 

novilhos de corte suplementados a 

pasto. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre rendimento e 

características de carcaça, em 

bovinos de corte suplementados a 

pasto. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Efeitos de grupos genéticos e de 

castração sobre características de 

musculosidade e acabamento de 

carcaça, em novilhos de corte 

suplementados a pasto 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Características de carcaça e da carne 

de bovinos de corte compostos, 

cruzados e puros, mantidos a pasto, 

utilizando dois tipos de 

suplementação. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Características de carcaça de 

novilhos de corte, compostos, 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Goiânia-GO 
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cruzados e puros, mantidos a pasto e 

terminados aos 24 meses. 

Escola de Veterinária da 

UFG 

2003 Avaliação de rendimento e 

características de carcaça em bovinos 

de corte de diferentes grupos 

genéticos, castrados e inteiros. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2003 Avaliação do desempenho e de 

características de carcaça de bovinos 

de corte confinados, inteiros e 

castrados com e sem Synovex-s. 

IV Encontro de 

Pesquisadores da 

Escola de Veterinária da 

UFG 

Goiânia-GO 

2005 Avaliação da qualidade físico-química 

de CMS (carne mecanicamente 

separada) de frango comercializada 

no estado de Goiás. 

XIV Encontro Nacional 

de Analistas de 

Alimentos 

Goiânia-GO 

2005 Perfil microbiológico da carne bovina 

embalada à vácuo. 

XIV Encontro Nacional 

de Analistas de 

Alimentos 

Goiânia-GO 

2006 Avaliação físico-química de três 

marcas tradicionais de charque e 

jerked beef em Goiás. 

XX Congresso Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia 

de Alimentos. 

Curitiba-PR 

2014 Força de cisalhamento da carne de 

bovinos submetidos a diferentes 

níveis de inclusão de farelo de babaçu 

na dieta. 

XXIV Congresso 

Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

(XXIV CBTA) e IV 

Congresso do Instituto 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Frutos 

Tropicais. 

Aracajú-SE 

2014 Análise de perdas de peso por 

descongelamento e cocção da carne 

de bovinos alimentados com farelo de 

mesocarpo de babaçu. 

XXIV Congresso 

Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

(XXIV CBTA) e IV 

Congresso do Instituto 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Frutos 

Tropicais. 

Aracajú-SE 

2017 Phenotypic diversity of thermotolerant 

Campylobacter isolates from chocken 

carcasses approved for human 

consumption. 

XI Congreso 

Iberoamericano de 

Ingeniería de Alimentos 

(CIBIA 2017) 

Valparaíso - Chile 
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2017 Antimicrobial susceptibility profile of 

thermotolerant Campylobacter 

isolated from broiler carcasses and 

eggs. 

XI Congreso 

Iberoamericano de 

Ingeniería de Alimentos 

(CIBIA 2017) 

Valparaíso - Chile 

2018 Detecção de Campylobacter 

termotolerantes em farinhas de 

origem animal destinadas à 

alimentação de frango de corte. 

XX Congresso de 

Zootecnia - ZOOTEC 

2018 

Vila Real - 

Portugal 

2020 Sensory evaluaton of gabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa) whey-

buttermilk fermented beverages 

ADSA 2020 - American 

Dairy Science 

Association Annual 

Meeting 2020 

Champaing - USA 

2022 Avaliação dos processos de 

maturação de carnes bovinas por 

RMN-DT. 

XVII Jornada Brasileira 

de Ressonância 

Magnética 

Fortaleza-CE 

 

 

4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DEMONSTRADAS PELA PARTICIPAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS, PELO ENVOLVIMENTO EM 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POR INICIATIVAS 

PROMOTORAS DE INCLUSÃO SOCIAL OU PELA DIVULGAÇÃO DO 

CONHECIMENTOS, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES 

 

 A extensão universitária, um dos pilares do ensino superior, pode ser 

considerada como uma importante ferramenta que aproxima a população em 

geral do meio acadêmico e científico. É uma forma de levar conhecimento 

técnico direcionado às necessidades da comunidade. As atividades de extensão, 

podem ser realizadas de diversas formas, como através da ministração de 

cursos, realização e participação em eventos científicos e culturais, divulgação 

de materiais com informativos técnicos à comunidade, atendimentos à 

população em geral, publicação de textos ou entrevistas em jornais, revistas, 

mídias eletrônicas, entre outros meios de comunicação.  

 O setor onde estou lotado e exerço, desde 1996, minha atividade como 

docente na Escola de Veterinária e Zootecnia é o Centro de Pesquisa em 
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Alimentos – CPA, que possui, entre suas diversas atividades, a forte atuação em 

atividades de extensão, através de atendimentos a diversos segmentos 

envolvidos na produção, inspeção, fiscalização e comercialização de alimentos, 

como produtores rurais, indústrias, comércio, consumidores, órgãos públicos de 

inspeção e fiscalização como Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Secretarias Estaduais de Agricultura, através de suas 

agências como a Agrodefesa, do estado de Goiás, Vigilâncias Sanitárias 

Estaduais e Municipais, Ministério Público do estado de Goiás, entre outros. 

Neste sentido, desde o início de minhas atividades como docente da EVZ/UFG, 

venho exercendo atividades de extensão, contribuindo intensamente no apoio, 

auxílio e orientação técnica a todos estes segmentos. 

 Assim, logo após me ingresso na EVZ, no ano de 1996, já iniciei as 

atividades de extensão participando de atividades de auxílio e orientação a 

profissionais dos diversos segmentos, sobre inspeção e tecnologia de carnes e 

derivados. Ainda neste mesmo ano, participei como palestrante no Seminário de 

Modernização Tecnológica da Pecuária Goiana, promovido pela Sociedade 

Goiana de Veterinária – SOGOVE, com o curso “Novas técnicas em tecnologia 

e inspeção de alimentos de origem animal”. 

 Ao longo da carreira acadêmica minhas participações em atividades de 

extensão foram realizadas nas diversas formas de realização da extensão. No 

Quadro 12 estão listadas as atividades de extensão realizadas, com exceção 

dos projetos de extensão que participei ou que ainda participo, que serão 

apresentados posteriormente. 

 

Quadro 12. Atividades de extensão realizadas ao longo da carreira docente. 

ANO/PERÍODO ATIVIDADE 

1996 - Atual Atendimento e orientação técnica a profissionais em Medicina 

Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos e áreas afins, 

produtores rurais, industriais, órgãos públicos de fiscalização, entre 

outros. 

1996 Seminário de Modernização Tecnológica da Pecuária Goiana, promovido 

pela Sociedade Goiana de Veterinária – SOGOVE, com o curso “Novas 

técnicas em tecnologia e inspeção de alimentos de origem animal” 
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1997 Comissão executiva do seminário “Novas tecnologias no ensino-

aprendizagem, promovido pela UFG. 

1997 Curso de treinamento para Médicos Veterinários da EMATER-GO – 

“Curso de reciclagem em inspeção de produtos de origem animal”. 

1997 – 1998  Curso de aperfeiçoamento em Inspeção de produtos de Origem Animal 

para Médicos Veterinários do Ministério da Agricultura. 

1997 Palestrante no curso de “Produção de frangos de corte” durante a X 

Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – X SEVET, promovida pela 

Escola de Veterinária da UFG e CRMV-GO. 

1998 Palestrante no curso de “Inspeção Industrial e Sanitária de Carne” 

durante a XI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XI SEVET, 

promovida pela Escola de Veterinária da UFG e CRMV-GO. 

1999 Instrutor do curso de “Capacitação de Fiscais de Saúde Pública e 

Técnicos em Saneamento”, para fiscais da vigilância sanitária de Goiânia, 

promovido pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SMARH 

da Prefeitura de Goiânia. 

2000 Curso de aperfeiçoamento em Bovinocultura de Corte para profissionais 

da área de medicina veterinária, zootecnia, agronomia e afins. 

2000 Palestrante no “Encontro Técnico em Suinocultura” com o título “Fatores 

que influenciam na qualidade da carne suína”. 

2000 Palestrante no curso de “Zoonoses e toxinfecções alimentares” durante 

a XIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XIII SEVET, 

promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2000 Curso “Higiene e Inspeção de Carne” promovido pela Sociedade 

Matogrossense de Medicina Veterinária – SOMATOVET. 

2000 Treinamento em inspeção de carnes para Médicos Veterinários da 

Agência Rural da Diretoria de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás 

2000 Curso “Conversão Músculo em Carne” durante a III Semana de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Católica de Goiás. 

2000 Texto publicado no jornal impresso “O Popular” intitulado “Coitado do 

cavalo”, em 25/04/2000. 

2000 Texto publicado no jornal impresso “O Popular” intitulado “Carne cm 

qualidade”, em 25/05/2000. 

2000 Participante como expositor de mesa-redonda “Aplicações da morfologia 

na análise do desempenho animal. Rendimento de carcaça x conversão”, 

com o tema “Sistemas de tipificação e classificação de carcaças bovinas”, 

durante o XIX Congresso Brasileiro de Anatomia e IX Congresso Luso-

Brasileiro de Anatomia. 
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2001 Palestrante no II Simpósio de Produção de Bovinos da UNIFENAS – II 

SIPBU, com o título “A carne bovina e as tendências de mercado”, em 

Alfenas-MG. 

2001 Palestrante durante o Simpósio de Atualização na Agropecuária com o 

tema “Conversão músculo em carne”, no Centro de Convenções de 

Sergipe, em Aracajú-SE. 

2001 Palestrante durante o Simpósio em Pecuária de Corte: Novas Tendências 

e Perspectivas, realizado pelo Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte 

da Universidade Federal de Lavras – UFLA, em Lavras-MG. 

2002 Minicurso “Conversão músculo em carne e aspectos de importância na 

qualidade”, durante o I Seminário de Engenharia de Alimentos: Potencial 

Agroindustrial do Estado do Tocantins, promovido pelo curso de 

Engenharia de Alimentos da Fundação Universidade do Tocantins, em 

Palmas-TO. 

2002 Palestrante com o título “Qualidade da carne bovina e o agronegócio” 

durante o I Seminário de Engenharia de Alimentos: Potencial 

Agroindustrial do Estado do Tocantins, promovido pelo curso de 

Engenharia de Alimentos da Fundação Universidade do Tocantins, em 

Palmas-TO. 

2004 Palestrante durante o 2º Encontro dos Técnicos de Fiscalização 

Agropecuária, realizado de 22/11 a 26/11/2004, em Morinhos-GO 

2005 Palestrante no curso de “A importância da tecnologia e inspeção de carne 

e leite” durante a XVIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – 

XVIII SEVET, promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2005 Palestrante em evento promovido pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Sergipe – CRMV-SE com o título “Segurança Alimentar: 

Importância do Médico Veterinário”, em Aracajú-SE. 

2006 Palestrante com o título “Tecnologia do abate e inspeção post mortem de 

suínos”, ministrada para agentes de vigilância sanitária, produtores 

rurais, técnicos, feirantes e açougueiros de Paraíso-TO. 

2006 Palestrante durante o IV Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centro-

Oeste – IV ETALCO, com o título “Efeitos do uso da aspersão de 

carcaças e da velocidade de resfriamento em carnes”, realizado em 

Goiânia-GO. 

2006 Palestrante com o título “Produção e abate de suínos”, ministrada para 

agentes de vigilância sanitária, produtores rurais, técnicos, feirantes e 

açougueiros de Paraíso-TO. 

2007 Minicurso “Ciência e tecnologia de carnes” durante o I Congresso 

Rondoniense de Medicina Veterinária (I CONROVET), realizado pela 

ULBRA e CRMV-RO, em Ji-Paraná-RO. 
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2007 Membro do Comitê Científico do “IV Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes, realizado em Campinas-SP. 

2007 Coordenador de Sessão e moderador de debates durante o IV Congresso 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, realizado em Campinas-

SP. 

2008 Curso de Formação de Agentes de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal com a palestra “Carne como alimento e inspeção ante mortem”, 

promovido pela Superintendência Federal de Agricultura em Goiás – 

SFA-GO, em Goiânia-GO. 

2008 a 2011 Membro de Comissão Técnica “Comissão Estadual em Sanidade Animal” 

do CRMV-GO. 

2009 Palestrante com o título “Fatores que influenciam na qualidade de carnes” 

para alunos do Instituto Federal Tecnológico de Rio Verde-GO 

2009 Membro do Comitê Científico do “V Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes, realizado em São Paulo-SP. 

2010 Palestrante no curso de “Inspeção e tecnologia de alimentos de origem 

animal”, com o título “Fatores que interferem na qualidade da carne” 

durante a XXIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XXIII 

SEVET, promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2011 a 2014 Membro de Comissão Técnica “Comissão Estadual em Sanidade Animal” 

do CRMV-GO. 

2011 Membro do Comitê Científico do “VI Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes, realizado em São Pedro-SP. 

2011 Coordenador de Sessão e moderador de debates durante o “VI 

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes”, realizado em 

São Pedro-SP. 

2011 Palestrante com o título “Relação do pH com atributos de qualidade de 

carnes”, para gestores de unidades do Frigorífico Minerva, no Brasil e no 

exterior, gerentes, veterinários, engenheiros de alimentos, zootecnistas, 

e áreas afins. 

2011 Palestrante com o título “Resfriamento de carcaças bovinas utilizando o 

sistema de aspersão (spray-chilling)”, para gestores de unidades do 

Frigorífico Minerva, no Brasil e no exterior, gerentes, veterinários, 

engenheiros de alimentos, zootecnistas, e áreas afins. 

2012 Palestrante no curso de “Inspeção de produtos cárneos e sanidade 

animal”, com o título “Resfriamento de carcaças bovinas utilizando o 

sistema de aspersão” durante a XXIV Semana de Medicina Veterinária 
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de Goiânia – XXIV SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG. 

2012 Palestrante durante o 1º Seminário de Medicina Veterinária Preventiva 

da Universidade de Brasília – UnB, com o título “Aspersão de carcaças 

bovinas durante o resfriamento”, em Brasília-DF. 

2013 Palestrante durante a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária do 

Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo-Goiânia-GO, com o título 

“Aspectos gerais sobre o abate humanitário de bovinos”, em Goiânia-GO. 

2013 Membro do Comitê Científico do “Congresso Internacional da Carne”, 

realizado no Centro de Convenções de Goiânia-GO. 

2014 a 2017 Membro de Comissão Técnica “Comissão Estadual em Sanidade Animal” 

do CRMV-GO 

2014 Palestrante durante a III Semana da Qualidade do Frigorífico JBS S/A 

com o título “Qualidade de carnes”, para colaboradores do frigorífico e 

profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Engenharia de 

Alimentos, Zootecnistas e áreas afins. 

2014 Participação de reuniões com Fiscais Federais Agropecuários do 

DIPOA/SDA/MAPA, no gabinete do DIPOA em Brasília-DF, para 

discussão de projeto para reformulação da Resolução nº 02/2011 do 

MAPA, que trata do uso de aspersão de água em carcaças bovinas 

durante o resfriamento. 

2014 Visita técnica ao frigorífico Plena Alimentos LTDA, em Paraíso do 

Tocantins-TO, juntamente com Fiscais Federais Agropecuários do 

DIPOA/SDA/MAPA, para avaliação e discussão do uso do sistema de 

aspersão de água durante o resfriamento de carcaças bovinas. 

2016 Palestrante junto ao Grupo de Estudos em Patologia Veterinária – 

GEPAV, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título 

“Importância da patologia na inspeção de produtos de origem animal”. 

2016 Comissão Organizadora do “Espaço das Profissões 2016”, promovido 

pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG. 

2017 Palestrante junto ao Grupo de Estudos de Avicultura da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título “Operação Carne Fraca”, 

sobre a operação da Polícia Federal, envolvendo a produção e 

comercialização de carnes no Brasil. 

2017 Palestrante durante a II Semana de Alimentos – II SEMAL, promovida 

pelo Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos-GO, com o título 

“Inspeção Sanitária de Carnes”. 

2017 Gravação de curso EAD intitulado “Vigilâncias Sanitárias Municipais˜, 

promovido pelo Ministério Público do Estado de Goiás – MPGO, 

direcionado a Fiscais da Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. 
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2017 - Atual Membro do Grupo de Estudos em Tecnologia e Inspeção de Produtos de 

Origem Animal - GETIPOA 

2018 Palestrante durante a 2ª VET WEEK – Semana Acadêmica do Curso de 

Medicina Veterinária, com o título “Bioquímica muscular e maciez da 

carne”, realizada na Universidade Estadual de Goiás – Campus São Luís 

de Montes Belos-GO. 

2018 Palestrante no curso de “Qualidade de carnes na suinocultura”, com o 

título “Qualidade da carne suína” durante a VIII Semana Acadêmica de 

Zootecnia – VIII SEZOO, promovida pela Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG 

2019 Entrevista ao vivo para a Rádio CBN – Goiânia, sobre a intenção da 

Ministra Tereza Cristina do MAPA em acabar com a inspeção diária nos 

abatedouros frigoríficos do Brasil. 

2019 Palestrante durante a “Feira das Profissões”, com o título “O curso e a 

carreira do Médico Veterinário”, realizado pelo Colégio Arena para 

estudantes do ensino médio em Goiânia-GO. 

2019 Palestrante no curso de “Realidades da produção intensiva de bovinos 

de corte”, com o título “Efeitos do Dry-Aging na qualidade sensorial da 

carne bovina” durante a IX Semana Acadêmica de Zootecnia – IX 

SEZOO, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 

2019 Palestrante junto ao Grupo de Estudos em Patologia Veterinária – 

GEPAV, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título 

“Importância da patologia na inspeção de carnes”. 

2020 Palestrante no curso de “Uso da parasitologia como peça chave na 

bovinocultura”, com o título “Importância da parasitologia na inspeção de 

carnes” durante a XXXI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – 

XXXI SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 Palestrante no “Núcleo de Estudos em Qualidade de Carnes da UFG – 

Macelleria-UFG”, com o título “Metabolismo do glicogênio na conversão 

músculo em carnes”, na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 Palestrante no curso de “Avaliação e tipificação de carcaças bovinas”, 

com o título “Sistema australiana de avaliação de carcaças bovinas” 

durante a XXXI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XXXI 

SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 Texto publicado em blog eletrônico “Canivete Nutripura”, da Nutripura 

Nutrição Animal, com o título “Carne bovina: o alimento favorito dos 

brasileiros” 

2020 Curso EAD “Manipulação de produtos cárneos e combate à carne 

clandestina”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Goiás – 

MPGO, destinado a servidores das Vigilâncias Sanitárias Municipais 
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(VISAMs) do Estado de Goiás, comerciantes de produtos cárneos, 

membros, servidores e assessores do MPGO. 

2021 – Atual  Membro do Grupo de Trabalho Estadual do Selo Arte para Produtos 

Cárneos (GT Selo Arte Cárneos), promovido pela Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiàs – SEAPA. 

 

 

Projetos de extensão cadastrados 

 

 É importante ressaltar que vários dos projetos de extensão atualmente 

cadastrados na plataforma já eram realizados anteriormente, cadastrados junto 

à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG – PROEC, desde o ano de 2004. 

Neste caso se enquadram as atividades de extensão realizadas junto ao Centro 

de Pesquisa em Alimentos – CPA/EVZ/UFG, onde tive atuação marcante. Entre 

estes projetos, destacam-se: Controle de microrganismos patogênicos e 

deteriorantes através de ensaios moleculares; Controle de qualidade físico-

química de alimentos e água; Controle de qualidade do leite; Controle de 

qualidade microbiológica de alimentos e água. Nestas ações de extensão, nos 

diferentes projetos, são realizados auxílios na interpretação e orientação sobre 

resultados das análises moleculares, microbiológicas e físico-químicas de 

produtos de origem animal a produtores, industriais, órgãos de fiscalização das 

esferas federal, estadual e municipal, bem como para as análises eletrônicas de 

leite cru a produtores de leite, técnicos das indústrias de laticínios, órgãos de 

fiscalização e profissionais liberais. É importante destacar que estas ações 

continuam sendo realizadas até os dias atuais. 

 A seguir estão listados os projetos de extensão que participo e/ou 

coordeno atualmente, cadastrados na plataforma eletrônica: 

 

• PD034-2019 - Controle de microrganismos patogênicos e deteriorantes 

através de ensaios moleculares: Este projeto tem como objetivo prestar 

serviços para as indústrias de alimentos, órgãos oficiais e comunidade de 

diversas Regiões do Brasil, principalmente Sul e Sudeste, realizando 
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ensaios moleculares empregados na detecção de microrganismos 

patogênicos e deteriorantes, bem como de realizar treinamentos de 

alunos de graduação e pós-graduação, além de profissionais da indústria 

de alimentos. Esta ação de extensão é realizada no Laboratório de 

Especialidades Biológicas – LEB/EVZ/UFG. 

 

• PDxxx-2019 - Controle de qualidade microbiológica de alimentos e água: 

Este projeto tem como objetivo prestar serviços de análises 

microbiológicas de alimentos e água para indústrias de alimentos de 

origem animal e vegetal, órgãos de fiscalização municipais, estaduais e 

federais. Esta ação de extensão é realizada no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos – LMA/EVZ/UFG. 

 

• PD023-2019 - Controle de Qualidade Físico-Química de Alimentos e 

Água: Este projeto tem como objetivo prestar serviços de análises físico-

químicas de alimentos e água para indústrias de alimentos de origem 

animal e vegetal, órgãos de fiscalização municipais, estaduais e federais. 

Esta ação de extensão é realizada no Laboratório de Análises Físico-

Químicas de Alimentos – LFQ/EVZ/UFG. 

 

• PD024-2019 - Controle de Qualidade do Leite: Este projeto tem como 

objetivos prestar serviços para as indústrias de laticínios e produtores de 

leite das várias regiões do país, realizando as análises de Contagem 

Bacteriana Total (CPP), a Contagem de Células Somáticas (CCS) e de 

composição do leite (teor de gordura, lactose, proteína, sólidos totais, 

sólidos não gordurosos, caseína e nitrogênio ureico). Esta ação de 

extensão é realizada no Laboratório de Qualidade do Leite – 

LQL/EVZ/UFG, pertencente à Rede Brasileira de Qualidade do Leite – 

RBQL. 

 

• PJ635-2020 - Macelleria UFG - Apoio científico e educacional em 

qualidade de carnes da UFG: Este projeto foi idealizado no intuito de 

contribuir na ampliação dos conhecimentos em qualidade de carnes de 

profissionais com atuação no setor de carnes e derivados, como 
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empresários, industriais, chefes de cozinha, veterinários, zootecnistas, 

engenheiros de alimentos, agrônomos e afins. Os participantes tem a 

oportunidade de um aprendizado informal e ao mesmo tempo mais 

aprofundado com discussões acerca da área de qualidade de carnes, 

auxiliando na sua atuação profissional. O projeto é executado através de 

palestras, encontros e grupos de discussão virtuais, realizados 

quinzenalmente, onde os palestrantes convidados são professores das 

diversas unidades acadêmicas da UFG e de outras Instituições de Ensino 

Superior, profissionais autônomos, empresários do ramo e alunos de pós-

graduação Stricto sensu. Este projeto tem como objetivos fornecer aos 

participantes informações, conteúdos e experiências que irão contribuir 

para a melhor compreensão dos assuntos relacionados à qualidade de 

carnes das diversas espécies animais. Estimular a discussão, sanar 

dúvidas e transmitir conhecimentos para que os profissionais que atuam 

no setor de carnes e derivados, bem como estudantes de graduação e 

pós-graduação possam ampliar seus conhecimentos, contribuindo para a 

sua formação e atuação profissional. 

 

• PJ572-2018 - Grupo de Estudos de Tecnologia e Inspeção de Produtos 

de Origem Animal – GETIPOA: Esse projeto é direcionado ao ensino de 

alunos de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia da EVZ/UFG. 

O objetivo do projeto é aprimorar o conhecimento dos alunos sobre o 

assunto, que é de extrema relevância dentro do exercício da profissão de 

Medicina Veterinária e Zootecnia. Além disso, objetivamos despertar o 

interesse de alunos de períodos iniciais dos cursos para a área de 

alimentos de origem animal, que só é tratada, dentro do fluxo normal de 

disciplinas, a partir do 8º semestre. 

 

 Gostaria de destacar que os laboratórios de Microbiologia de Alimentos 

(LMA), Físico-Química de Alimentos (LFQ) e de Qualidade do Leite (LQL), são 

acreditados pelo Inmetro e credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA para análises oficiais. Somos a única Universidade 

Federal a possuir três laboratórios acreditados e credenciados no país. 
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5. COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO 

E LIDERANÇA DE GRUPOS DE PESQUISA 

 

 Ao longo da carreira atuei como coordenador e participante de diversos 

projetos de pesquisa, ensino e extensão. Minha participação em projetos de 

pesquisa se iniciou logo após o início da minha atividade como docente, no ano 

de 1996, colaborando com alguns dos projetos já em andamento. Com o passar 

dos anos continuei participando de inúmeros projetos de pesquisa e atuei como 

Coordenador de outros. Entre os projetos que coordenei, destaco alguns de 

maior relevância em minha carreira, como o projeto que foi realizado durante 

meu curso de Doutorado, “Avaliação do sistema de aspersão e da velocidade de 

resfriamento nas perdas de peso de carcaças bovinas e na qualidade física, 

sensorial e microbiológica de cortes de contrafilé maturado (m. Longissimus 

dorsi)”. Para a realização deste projeto, durante os anos de 2002 a 2007, foi 

necessário um apoio do antigo Frigorífico Goiás-Carne, que permitiu que os 

tratamentos fossem realizados em suas instalações, nos dando todo apoio 

necessário, bem como de uma autorização especial do Ministério da Agricultura, 

através da Superintendência Federal de Agricultura do estado de Goiás, que 

permitiu a manutenção e a utilização das instalações de aspersão de carcaças 

nas câmaras de resfriamento, umas vez que já havia uma determinação prévia 

para a retirada das instalações, devido a falta de regulamentação oficial para sua 

utilização. Posteriormente, coordenei novamente um projeto de pesquisa com 

financiamento, evolvendo o uso do sistema de aspersão de carcaças bovinas, 

entre os anos de 2013 e 2016, “Avaliação do uso da aspersão de água durante 

o resfriamento na qualidade da carcaça e da carne bovina”. Estes dois projetos 

relacionados ao uso do sistema de aspersão resultaram em bons artigos 

científicos posteriormente. 

 Recentemente iniciamos pesquisas, em parceria com o Instituto de 

Química da UFG, utilizando a Ressonância Magnética Nuclear – RMN 

envolvendo carnes de várias espécies. O projeto de pesquisa “Uso da 

Ressonância Magnética Nuclear no estudo do perfil químico e da qualidade da 

carne bovina submetida a processos de maturação dry-aging e wet-aging”, 
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envolvendo o Instituto de Química da UFG, o Centro de Pesquisa em Alimentos 

(CPA) da Escola de Veterinária Zootecnia da UFG, o Instituto de Química da 

Unicamp e a Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp, foi 

aprovado em um Edital em parceira da FAPEG – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás com a FAPESP – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo. Além deste, outros projetos envolvendo o uso 

da Ressonância Magnética Nuclear tem sido realizado com matrizes alimentares 

cárneas de várias espécies. Destaco também que estes projetos têm resultado 

em boas publicações em periódicos científicos com elevado fator de impacto. 

 Sou Coordenador do projeto “Aprimoramento Profissional Agrícola em 

Abatedouros Frigoríficos”. O Projeto foi idealizado para atender a jovens 

estudantes e profissionais recém-egressos dos cursos de medicina veterinária e 

zootecnia, para um período de treinamento prático, orientado por docentes da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e supervisionado por profissionais 

atuantes na indústria frigorífica. O Aprimoramento Profissional Agrícola tem 

como objetivo possibilitar a inserção dos recém-formados no ambiente real de 

trabalho, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias ao exercício profissional. Além de proporcionar a 

qualificação, o projeto contribui para a formação de profissionais capazes de dar 

respostas às demandas colocadas pelos seguimentos do setor produtivo de 

carnes e derivados, destaques no agronegócio brasileiro, sendo responsável por 

grandes volumes em exportações. Os recursos financeiros foram 

disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no 

âmbito do Edital 01/2020 do MAPA, que trata do Programa de Residência 

Profissional Agrícola, disponibilizados via TED Termo de Execução 

Descentralizada, firmados entre a Secretaria de Agricultura Familiar e 

Cooperativismo - SAF/MAPA e a Universidade Federal de Goiás. 

 Tive expressiva atuação, ao longo da carreira docente, em projetos de 

pesquisa em parceria com docentes e pesquisadores do antigo Departamento 

de Produção Animal, atualmente Departamento de Zootecnia. Foram inúmeros 

projetos envolvendo os setores de produção animal, como nutrição, genética, 

forragicultura, de diversas espécies, em que realizávamos avaliações 

quantitativas e qualitativas de carcaças e das carnes. Entre eles, destaco o 
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projeto “Características de carcaça de bovinos terminados em confinamento com 

rações completas de altos níveis de desempenho”, entre os anos de 2008 e 

2009. Colaboramos, também, com projetos de pesquisa desenvolvidos pela 

Embrapa Arroz e Feijão. Os projetos de pesquisa que participei estão listados no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13. Projetos de pesquisa que participe ao logo da carreira docente. 

ANO/PERÍODO PROJETO 

1996 Rendimento industrial e tipificação de carcaças bovinas Canchin e 

Canchin x Nelore 

1996 Vida de prateleira da carne bovina tratada com fosfato trissódico Grau 

Alimentício. 

1996 Determinação de resíduos de polihexametilenobiguanida em carcaças de 

frangos. 

1996 – 1997  Controle de qualidade de produtos cárneos e derivados. 

1997 Composição em ácidos graxos de gordura extraída do peixe do tipo Pacú. 

1997 – 1998  Teores de lisina e triptofano em híbridos de milho. 

1998 Controle de qualidade do leite em pó. 

1999 – 2000  Estudo do desempenho de bovinos mestiços Europeu x Zebu mantidos 

em sistemas de confinamento. 

1999 – 2000  Efeito do grupo genético, da castração e uso de hormônios sobre 

características de carcaças bovinas. 

1999 – 2000  Identificação do Mycobacterium bovis em carcaças e vísceras de bovinos 

abatidos em estabelecimentos sob Inspeção Federal. 

1999 – 2000 Quantificação de nitritos em linguiças de frango. 

1999 – 2000  Identificação de Salmonella spp. em produtos de origem animal. 

2000 - 2003 Avaliação do desempenho e de características de carcaça de diferentes 

grupos genéticos de bovinos. 

2001 - 2010 Avaliação de tipos biológicos e sua adaptabilidade aos trópicos e de 

sistemas de produção de bovinos de corte na região do cerrado brasileiro. 

2002 – 2007  Avaliação do sistema de aspersão e da velocidade de resfriamento nas 

perdas de peso de carcaças bovinas e na qualidade física, sensorial e 

microbiológica de cortes de contrafilé maturado (m. Longissimus dorsi). 

2003 Imunização em Rana castebeiana (Shaw 1802) contra a estreptococose. 

2004 – 2007  Desempenho, características de carcaça e da carne de bovinos mestiços 

leiteiros criados sob diferentes sistemas de recria e terminação. 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

104 
 

2005 – 2007  Efeito dos níveis de células somáticas e uréia sobre o rendimento e a 

qualidade do queijo tipo muçarela durante o período de armazenamento. 

2005 – 2007  Distribuição e caracterização molecular de clostrídios psicrófilos 

indiscriminados na deterioração de carnes refrigeradas embaladas a 

vácuo. 

2006 – 2009  Efeito da injeção parenteral de vitamina E e ácido fólico em bovinos na 

qualidade da carne bovina. 

2007 – 2009  Influência do grupo de microrganismos empregados na linearização dos 

resultados do equipamento Bactoscan FC. 

2007 – 2009  Determinação da dosagem injetável e via de administração dos ácido 

fítico, avaliação do efeito antioxidante isolado e em sinergismo com a 

vitamina E na carne de bovinos Bos indicus. 

2008 – 2009  Características de carcaça de bovinos terminados em confinamento com 

rações completas de altos níveis de concentrado. 

2008 – 2015  Raças bovinas locais: aspectos sanitários, produtivos e reprodutivos. 

2010 – 2014  Estudo da exposição ao risco por Salmonella spp. em carcaças de frango, 

peru e ovos comerciais. 

2011 – 2014  Campylobacter spp. em ovos e carne de frango. 

2011 – 2014  Avaliação da qualidade do leite dos bovinos Curraleiro e Pantaneiro. 

2012 – 2014  Utilização do farelo de mesocarpo de babaçu em substituição ao grão de 

milheto na terminação de bovinos e a influência na maciez da carne. 

2012 - 2014  Sistemas integrados de qualidade na produção de queijo tipo muçarela e 

avaliação dos defeitos. 

2013 – 2016  Avaliação e validação de instrumentos de medida para análise de textura 

e cor em carne bovina. 

2013 – 2015  Identificação de Staphylococcus aureus por PCR em tempo real. 

2013 – 2016  Qualidade da carne de novilhos Nelore e ½ Angus x ½ Nelore em 

pastagem, terminados em confinamento ou em pastagem com 

suplementação. 

2013 – 2015  Congelamento e descongelamento da carne bovina: alterações físico-

químicas relevantes. 

2013 – 2015  Incidência e fatores relacionados com a síndrome do leite instável não-

ácido (LINA) em rebanhos leiteiros 

2013 – 2015  Utilização da metodologia de infravermelho com transformada de Fourier 

para identificação de adulteração em leite cru. 

2013 – 2016  Avaliação do uso da aspersão de água durante o resfriamento na 

qualidade da carcaça e da carne bovina. 

2014 – 2018  Diversidade genética e padrões de susceptibilidade a antimicrobianos em 

Campylobacter jejuni. 
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2014 – 2018 Influência da dieta de farelo de mesocarpo de babaçu, milheto e glicerol 

na qualidade da carne bovina. 

2014 – 2018  Diversidade genética e padrões de susceptibilidade a antimicrobianos em 

Campylobacter termotolerantes. 

2015 – 2017  Caracterização da carne da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

submetida a dietas suplementadas com óleo de peixe. 

2015 – 2019  Aplicação do método de MLADI-TOF MS para detecção de sorovares de 

Salmonella entérica. 

2015 – 2017  Qualidade da carne de bovinos submetidos a diferentes níveis de 

suplementação e diferentes tipos de processamento do milho na fase de 

terminação. 

2017 – 2025 Uso da Ressonância Magnética Nuclear no estudo de alimentos e 

bebidas. 

2018 – 2024  Genes de interesse produtivo em leites de vacas curraleiro pé-duro. 

2018 – 2023 Desempenho e características de carcaça, carne e perfil de ácidos graxos 

de ovinos Dorper imunocastrados. 

2019 – 2021  Avaliação de lesões sugestivas de tuberculose bovina associadas com 

reação vacinal ou medicamentos para determinação do agente etiológico. 

2019 – 2021  Características físico-químicas da carne bovina associada a lesões 

sugestivas de tuberculose concomitantes com reações vacinais. 

2019 – 2022  Efeito de ionóforos no desempenho, qualidade de carcaça e carne de 

novilhas e vacas Nelore. 

2019 – 2022 Níveis de narasina na recria e terminação de tourinhos Nelore. 

2019 – 2024  Alterações das características físico-químicas do leite pasteurizado e 

UHT durante o processamento e estocagem. 

2020 – 2023 Aprimoramento Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos. 

2020 – 2026  Expansão da pesquisa e da transferência de tecnologia na Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 – 2025  Controle de Qualidade do Leite. 

2020 – 2025  Uso da Ressonância Magnética Nuclear no estudo do perfil químico e da 

qualidade da carne bovina submetida a processos de maturação dry-

aging e wet-aging. 

2021 – 2023  Influência dos aspectos morfológicos raciais sobre as características de 

carcaça e qualidade da carne de bovinos cruzados Aberdeen Angus x 

Nelore terminados em confinamento. 

2021 – 2024  Escola de Veterinária e Zootecnia no contexto da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para saúde única no estado de Goiás. 

2021 – 2024  Estratégias de utilização de narasina como aditivo alimentar para bovinos 

de corte. 
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2021 – 2026 Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás como indutor da inovação e 

transferência tecnológica, da produção científica e do ensino. 

2021 – 2023 Suplementação na recria e períodos de adaptação ao confinamento para 

tourinhos Nelore. 

2022 – 2024  Identificação do potencial biotecnológico de bactérias Ácido Lácticas 

autóctones da queijos comercializados em feiras livres de Goiânia, Goiás. 

 

 Entre os projetos de ensino elaborei e atuo como Coordenador, destaca-

se o Macelleria UFG – Núcleo de Estudos em Qualidade de Carnes da UFG. O 

projeto foi idealizado no intuito de consolidar os conteúdos ministrados em aulas 

teóricas e práticas aos alunos da Escola de Veterinária e Zootecnia, bem como 

de outras Unidades Acadêmicas da UFG, colaborando para que estudantes com 

baixo rendimento possam melhorar seu desempenho acadêmico. Alunos de 

graduação dos cursos de medicina veterinária, zootecnia, engenharia de 

alimentos, agronomia e nutrição, além de cursos relacionados, tem a 

oportunidade de um aprendizado informal e ao mesmo tempo mais aprofundado 

com discussões acerca da área de qualidade de carnes, auxiliando na sua 

formação profissional. Como os encontros e palestras tem sido realizado de 

forma virtual, o Macelleria UFG tem tido um alcance além de suas fronteiras 

físicas, com a participação de alunos de muitas outras instituições de ensino 

superior. 

 Em virtude de sua ampla divulgação e excelentes palestras e discussões, 

o Macelleria UFG – Núcleo de Estudos em Qualidade de Carnes da UFG 

despertou interesse em profissionais das áreas de medicina veterinária, 

zootecnia, agronomia, engenharia de alimentos e afins, bem como de 

empresários do setor de carnes, como açougues, butiques ou casas de carnes, 

frigoríficos, restaurantes etc. Assim, para que pudéssemos atender a todos os 

interessados, o Macelleria UFG se tornou também um projeto de extensão, onde 

fui o idealizador e atuo como Coordenador. As palestras são ministradas por 

professores, pesquisadores, empresários, ou profissionais que trabalham no 

segmento de produção e/ou comercialização de carnes e derivados, sempre com 

discussões bastante enriquecedoras, moderadas por mim, sobre assuntos 

diversos que envolvem qualidade de carnes das diferentes espécies. 
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 Entre as ações de extensão que desenvolvo junto ao Centro de Pesquisa 

em Alimentos – CPA/EVZ/UFG, sou também Coordenador do projeto de 

extensão “Controle de microrganismos patogênicos e deteriorantes através de 

ensaios moleculares”. Este projeto tem como objetivo a prestação serviços para 

as indústrias de alimentos, órgãos oficiais e comunidade em geral, realizando 

ensaios moleculares empregados na detecção de microrganismos patogênicos 

e deteriorantes, bem como de realização treinamentos de alunos de graduação 

e pós-graduação, além de profissionais da indústria de alimentos. Este projeto é 

desenvolvido no Laboratório de Especialidades Biológicas – LEB/EVZ/UFG, do 

Centro de Pesquisa em Alimentos – CPA.  

 

6. COORDENAÇÃO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO OU 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 Durante a minha carreira docente atuei como coordenador de cursos de 

pós-graduação Lato sensu, tanto na especialização quanto na Residência 

Profissional Agrícola. 

 

• Curso de Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem animal: 

 Em 2007, no âmbito da Pós-Graduação Lato sensu, fui designado como 

Coordenador (Portaria nº 038 de 17/10/2007) do “Curso de Especialização em 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem animal”, autorizado pela 

Resolução CEPEC/UFG 605 de 05/08/2003, pelo período de 24 meses. Este 

curso buscou atender às demandas de profissionais médicos veterinários que 

desejavam ampliar seus conhecimentos na área de inspeção e tecnologia de 

produtos de origem animal. Além de Coordenador, neste curso atuei também 

como orientador e como professor, ministrando aulas junto às disciplinas de 

“Inspeção e tecnologia de carnes e derivados” e “Limpeza e sanitização na 

indústria de alimentos”.  
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• Curso de Especialização em Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal: 

 Posteriormente, no ano de 2010, também no âmbito da Pós-Graduação 

Lato sensu, fui designado Coordenador do “Curso de Especialização em 

Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal” (Portaria nº 1360 

de 26/03/2010), autorizado pela Resolução CEPEC/UFG nº 996, de 05/11/2010, 

pelo período de 24 meses.  Este curso foi viabilizado devido à um Edital do CNPq 

para atender demandas específicas do Ministério da Agricultura – MAPA, neste 

caso, na área de qualificação e formação de recursos humanos. Idealizei o 

projeto e, após submissão ao Edital, foi aprovado. O curso de especialização, 

com carga horária mínima de 360 horas/aulas teóricas e práticas, foi realizado 

com objetivo específico de qualificar 30 médicos veterinários que exerciam suas 

atividades junto aos órgãos oficiais de fiscalização do MAPA, no Serviço de 

Inspeção Federal – S.I.F., atualmente denominados como Auditores Fiscais 

Federais Agropecuários – AFFA, bem como de Médicos Veterinários do Serviço 

de Inspeção Estadual de Goiás, vinculados à Agrodefesa, e do Distrito Federal. 

Todos os Médicos Veterinários participantes deste curso foram indicados 

nominalmente pelo MAPA. Neste curso de especialização, também participei 

como orientador e como professor junto à disciplina de “Tópicos especiais em 

higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal”. 

 

• Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos: 

 Atuo também como Coordenador do “Programa de Residência 

Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos” (Portaria nº 2823 de 

03/09/2021), por um período de 24 meses. Tenho muito orgulho de ser o 

idealizador e Coordenador deste programa de residência, pois este foi o primeiro 

Programa de Residência Profissional Agrícola de toda a UFG.  

 No ano de 2020, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, por meio do Edital no 001/2020, divulgou o Programa de Residência 

Profissional Agrícola. Em atenção ao Edital, o Projeto de “Residência 

Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos” foi idealizado para atender a 

profissionais recém-egressos dos cursos de medicina veterinária e zootecnia, 
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para um período de treinamento prático, orientado por docentes da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG e supervisionado por profissionais atuantes na 

indústria frigorífica.  

 A Residência possui uma carga horária total: 1.920 horas, sendo 1.536 

horas de atividades práticas e 384 horas de atividades teóricas, divididas em 

duas turmas de residentes, cada uma delas com cinco vagas, por um período de 

até 12 meses. Cada residente recebe uma bolsa mensal, isenta e não tributável, 

no valor de R$1.200,00 e um seguro contra acidentes pessoais. Os recursos 

para a realização do Programa de Residência Profissional Agrícola foram 

disponibilizados pelo Edital, através de Termo de Execução Descentralizada – 

TED, assinado entre a Secretaria de Agricultura Familiar do MAPA – SAF/MAPA 

e a UFG. Os pagamentos das bolsas e a contratação de seguros contra 

acidentes pessoais é realizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE, 

através de convênio assinado entre a FUNAPE e a UFG. O Projeto pretende 

aproximar o universo acadêmico das unidades de abate e processamento de 

carnes e derivados, por meio do intercâmbio de conhecimento e de tecnologias, 

de forma que possam contribuir mutuamente para o crescimento das indústrias 

frigoríficas, para o aumento da produção e exportações de carnes, melhoria da 

qualidade dos produtos, bem como para a redução de custos e a maximização 

de lucros.  

 A Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos 

possibilitará a inserção dos residentes no ambiente real de trabalho, propiciando 

o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

exercício profissional. Além de proporcionar a qualificação, a residência 

contribuirá para a formação de profissionais capazes de dar respostas às 

demandas colocadas pelos seguimentos do setor produtivo de carnes e 

derivados, destaques no agronegócio brasileiro, sendo responsável por grandes 

volumes em exportações. As Unidades Residentes são abatedouros frigoríficos 

de bovinos, possuidores de Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), localizados em 

municípios do estado de Goiás. Os residentes atuam em todas as áreas de 

produção, como recepção de animais, manejo, abate, resfriamento, desossa, 

embalagem, congelamento, estocagem, expedição; bem como na área de 
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garantia da qualidade (programas de autocontrole, análises laboratoriais etc.), e 

na área de inspeção de carnes e derivados (apenas veterinários).  

 O Programa de Residência em Abatedouros Frigoríficos está em 

andamento, atualmente na segunda turma de residentes. Entre os cinco 

residentes concluintes da primeira turma, quatro já foram contratados pelos 

abatedouros frigoríficos onde os mesmos realizavam suas residências, 

demonstrando o êxito em alcançar um dos principais objetivos do Programa. 

 

 

7. PARTCIPAÇÃO EM BANCAS DE CONCURSOS, DE MESTRADO OU DE 

DOUTORADO 

 

 A participação em bancas das diversas modalidades sempre foi, para 

mim, uma atividade muito prazerosa, que exige muita responsabilidade e 

dedicação, mas que nos proporciona agregar conhecimento e relações 

interpessoais e interinstitucionais. Ao receber um convite para participação em 

bancas, nos mostra a competência que temos e a importância que 

representamos para um determinado grupo de colegas ou para aquele candidato 

à conclusão de uma determinada etapa, como doutorado, mestrado, 

especialização ou conclusão de curso. Sempre muito honroso e gratificante! 

 Hoje tenho a alegria e satisfação de poder participar de bancas 

juntamente com colegas que foram ex-alunos de graduação ou pós-graduação, 

tenham sido eles ex-orientados ou não, o que nos mostra que nosso trabalho 

não foi em vão. 

 Tive participação intensa, ao longo da carreira, em bancas de concursos, 

mestrado, doutorado, qualificações e em bancas de trabalhos de conclusão de 

curso, seja da graduação ou da pós-graduação Lato sensu. 

 Com relação às bancas de trabalhos de conclusão de cursos, ao ingressar 

na UFG, em 1996, tomei conhecimento da obrigatoriedade para os alunos da 

graduação em Medicina Veterinária, da realização do estágio curricular 
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supervisionado e, consequentemente, da necessidade de apresentação e 

defesa de um relatório de estágio curricular (Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC). Como tive minha formação em Medicina Veterinária na UFMG, e lá, 

naquela época, não havia obrigatoriedade de realização de estágio curricular, 

nem mesmo da elaboração e defesa de um trabalho de conclusão de curso, este 

fato foi uma novidade para mim. Assim, logo após o meu ingresso, fui nomeado 

orientador e, consequentemente, participei da minha primeira banca de defesa 

de TCC, do acadêmico em Medicina Veterinária, André Luiz Ivo e Silva. 

 Desde então foram inúmeras as participações em bancas das diversas 

modalidades, sejam elas na Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) ou demais 

Unidades Acadêmicas da própria UFG, como também em outras instituições de 

ensino superior, que serão listadas nos quadros a seguir. Além da UFG, entre 

as demais Instituições de Ensino Superior em que participei de bancas, destaco 

minha participação em bancas de defesa de Mestrado e Doutorado na Faculdade 

de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília (FAV/UnB), onde tive 

ampla participação. 

 No Quadro 14 estão apresentadas as bancas de concursos públicos que 

participei ao longo da carreira. 

  

Quadro 14. Relação de bancas de concursos públicos que participei ao longo da 

carreira docente. 

ANO CONCURSO MEMBROS LOCAL 

1997 Concurso público para o cargo de 

Professor Substituto na área de 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal, na EVZ/UFG. 

Edmar Soares Nicolau; 

Cristiano Sales Prado; 

Moacir Evandro Lage 

EVZ/UFG 

2006 Concurso público para o cargo de 

Professor Adjunto na área de Imunologia 

Veterinária no Campus Jataí da UFG. 

Maria Lúcia Gambarini 

Meirinhos; Cristiano Sales 

Prado; Francisco de Assis 

Baroni. 

UFG 

Campus de 

Jataí-GO 

2008 Concurso público para o cargo de 

Professor Substituto na área de 

"Análises físico-químicas e 

Edmar Soares Nicolau; 

Cristiano Sales Prado; 

Moacir Evandro Lage 

EVZ/UFG 
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microbiológicas de alimentos", na Escola 

de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2012 Concurso público para o cargo de 

Professor Adjunto na área de Tecnologia 

de Carnes e derivados da Escola de 

Veterinária da UFMG. 

Afonso de Liguori Oliveira; 

Wagner Luiz Moreira dos 

Santos; Ronaldo Manoel 

Pimenta Ribeiro; Rogério 

Marcos de Souza; Cristiano 

Sales Prado 

EV/UFMG 

2013 Concurso público para o cargo de 

Professor Substituto na área de 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal, na EVZ/UFG. 

Moacir Evandro Lage. 

Cristiano Sales Prado; 

Cíntia Silva Minafra e 

Rezende 

EVZ/UFG 

2015 Concurso público para o cargo de 

Professor Substituto na área de 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal, na EVZ/UFG. 

Edmar Soares Nicolau; 

Cristiano Sales Prado; 

Fernanda Gomes de Paula 

EVZ/UFG 

2017 Concurso público para o cargo de 

Professor Adjunto A, área de Tecnologia 

e Inspeção de Carnes e Produtos 

Derivados, Escola de Veterinária da 

UFMG 

Matheus Anchieta Ramirez; 

Wagner Luiz Moreira dos 

Santos; Rogério Marcos de 

Souza; Cristiano Sales 

Prado; Moacir Evandro 

Lage 

EV/UFMG 

2018 Concurso público para o cargo de 

Professor Adjunto A, na área de 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal, na Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 

Cristiano Sales Prado; 

Clarice Gebara; Fabrícia 

Rocha Chaves Miotto 

UNIFESSPA 

Xinguara-PA 

2018 Concurso público para o cargo de 

Professor Adjunto A, área de Higiene e 

Inspeção de Produtos de Origem Animal, 

na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - 

Campus Unaí-MG. 

Cristiano Sales Prado; 

Rafael Romero Nicolino; 

Thais Rabelo dos Santos. 

UFVJM – 

Campus 

Unaí-MG 

 

 No Quadro15 estão apresentadas as bancas de defesa de dissertações 

de Mestrado que participei ao longo da carreira. 
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Quadro 15. Relação de bancas de defesa de dissertações de Mestrado que 

participei ao longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO AUTOR E MEMBROS LOCAL 

2006 Diferentes níveis de energia sobre 

o desempenho e características 

de carcaça de novilhos Nelore 

confinados com cana-de-açúcar. 

Rodrigo Medeiros da Silva (autor); 

João Teodoro Pádua; Cristiano 

Sales Prado; Rodrigo Zaiden 

Taveira 

EVZ/UFG 

2007 Avaliação físico-química e 

conteúdo de metais pesados em 

CMS (carne mecanicamente 

separada) de frango e bovina 

comercializadas no estado de 

Goiás. 

Renata Moreira Gonçalves 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; Rogério 

Marcos de Souza 

EVZ/UFG 

2008 Listeria spp. e L. monocytogenes 

na produção de salsichas tipo hot 

dog e hábitos de consumo. 

Alessandra Paro Rodrigues 

(autora); Cristiano Sales Prado; 

Edivaldo Sampaio de Almeida 

Filho; Cíntia Silva Minafra e 

Rezende 

EVZ/UFG 

2008 Influência da estimulação elétrica 

e da velocidade de resfriamento 

na cor e na maciez da carne 

bovina. 

Roberta Menezes (autora); 

Cristiano Sales Prado; Edmar 

Soares Nicolau; Afonso de Liguori 

Oliveira 

EVZ/UFG 

2008 Microbiologia e diferenciação de 

espécies de Listeria spp. por 

análise de restrição de fragmentos 

de PCR (RFLP-PCR) em 

amostras de salsichas tipo hot dog 

a granel e carne homogeneizada a 

granel comercializados no Distrito 

federal. 

Rafael Rocha Andrade (autor); 

Ângela Patrícia Santana; Simone 

Perecmanis; Cristiano Sales 

Prado 

FAV/UnB 

2008 Detecção de Salmonella sp. e dos 

sorotipos Typhi, Enteretidis e 

Typhimurium por PCR Múltipla em 

carcaças e miúdos de aves 

comercializados no Distrito 

Federal 

Camila Guimarães de Freitas 

(autora); Ângela Patrícia Santana; 

Simone Perecmanis; Cristiano 

Sales Prado 

FAV/UnB 

2008 Tempo de estocagem da carne 

bovina de animais terminados a 

Camila Silveira de Melo (autora); 

Albenones José de Mesquita; 

EVZ/UFG 
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pasto e em confinamento de alto 

desempenho. 

Cristiano Sales Prado; José 

Gabriel Amorim 

2009 Efeito do congelamento sobre a 

qualidade global da carne bovina. 

Michele Moreira Machado 

(autora); Afonso de Liguori 

Oliveira; Silvana de Vasconcelos 

Cançado; Cristiano Sales Prado 

EV/UFMG 

2010 Desempenho na fase de recria e 

características da carcaça de 

bovinos de origem leiteira 

submetidos a diferentes 

estratégias de alimentação. 

Pedro Leonardo de Paula 

Rezende (autor), João Réstle; 

Cristiano Sales Prado; Paulo 

Santana Pacheco 

EVZ/UFG 

2011 Qualidade nutricional, tecnológica 

e sensorial de quibes congelados 

com milheto (Pennisetum glaucum 

L. R. Brown). 

Tcherena de Amorim Brasil 

(autora); Tânia Aparecida Pinto 

Castro Ferreira; Carolina Dario 

Capitani; Cristiano Sales Prado 

FANUT/UFG 

2012 Ocorrência de Campylobacter 

spp. em carne de frangos e no 

ambiente de abate. 

Agna Miranda Castro Trassi 

(autora); Cíntia Silva Minafra e 

Rezende; Cristiano Sales Prado; 

Karyne Oliveira Coelho 

EVZ/UFG 

2012 Diagnóstico de Mycobacterium 

spp. pela técnica de PCR em 

tempo real em amstras de 

matadouros-frigoríficos de bovinos 

sob Inspeção Federal. 

Marcos Aurélio Proto de Souza 

Junior (autor); Moacir Evandro 

Lage; Cristiano Sales Prado; 

Maria Cristina de Oliveira 

EVZ/UFG 

2012 Resistência antimicrobiana de 

cepas de Enterococcus isoladas 

de carcaças de frango 

comercializadas no Distrito 

Federal. 

Ana Cláudia Faria Borges de 

Campos (autora); Ângela Patrícia 

Santana; Simone Perecmanis; 

Cristiano Sales Prado 

FAV/UnB 

2013 Isolamento e resistência 

antimicrobiana em cepas de 

Campylobacter jejuni e 

Campylobacter coli isoladas de 

carcaças resfriadas de frango na 

região do Distrito Federal e 

entorno. 

Patrícia Renault Silva (autora); 

Ângela Patrícia Santana; Simone 

Perecmanis; Cristiano Sales 

Prado 

FAV/UnB 

2013 Farelo do mesocarpo de babaçu 

na terminação de bovinos, perfil 

mineral e correlação com a maciez 

da carne. 

Francine Oliveira Souza Duarte 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; José 

Gabriel Amorim 

EVZ/UFG 
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2014 Características quali quantitativas 

da carne e da carcaça de bovinos 

Nelore mocho pertencentes à uma 

população segregante 

selecionados para maciez da 

carne. 

Lígia da Cunha Moreira (autora); 

Cláudio de Ulhôa Magnabosco; 

Cristiano Sales Prado; Antunes, 

R.C. 

EVZ/UFG 

2014 Desempenho e características de 

carcaças de bovinos nelore 

confinados com diferentes hábitos 

de consumo. 

Sílvia Rodrigues Carneiro da Silva 

(autora); Eduardo da Costa Eifert; 

Marcos Fernando de Oliveira 

Costa; Cristiano Sales Prado 

EVZ/UFG 

2017 Caracterização microbiológica de 

ovos inspecionados 

comercializados na região do 

Distrito Federal. 

Nara Rúbia Souza (autora); 

Ângela Patrícia Santana; Simone 

Perecmanis; Cristiano Sales 

Prado 

FAV/UnB 

2017 Pesquisa de Clostridium difficile 

em carne bovina homogeneizada 

comercializada na região do 

Distrito Federal. 

André Ricardo Lucas Martins 

(autor); Ângela Patrícia Santana; 

Simone Perecmanis; Cristiano 

Sales Prado 

FAV/UnB 

2018 Detecção de espécies reativas de 

oxigênio e avaliação da qualidade 

de carcaças e da carne bovina 

oriundas de abatedouros 

frigoríficos localizados no Distrito 

Federal e entorno. 

Thaís Rezende Leite (autora); 

Ângela Patrícia Santana; Simone 

Perecmanis; Cristiano Sales 

Prado 

FAV/UnB 

2020 Caracterização molecular de 

estirpes de Salmonella spp. e 

Listeria monocytogenes de 

biofilmes em ambientes de 

abatedouros frigoríficos bovinos e 

de aves localizados no Distrito 

Federal e estado de Goiás. 

Emília Fernanda Agostinho 

Davanzo (autora); Ângela Patrícia 

Santana; Simone Perecmanis; 

Cristiano Sales Prado 

FAV/UnB 

2021 Pesquisa e avaliação de biofilmes 

de Listeria monocytogenes, 

Salmonella spp. e Escherichia coli 

em ambientes de abatedouro 

frigorífico de suínos. 

Rebecca Lavarini dos Santos 

(autora); Ângela Patrícia Santana; 

Simone Perecmanis; Cristiano 

Sales Prado 

FAV/UnB 

2022 Caracterização microbiológica das 

etapas do processamento 

tecnológico do abate de suínos de 

Madalena Maria Saldanha Coelho 

(autora); Ângela Patrícia Santana; 

Simone Perecmanis; Cristiano 

Sales Prado 

FAV/UnB 
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abatedouros frigoríficos 

localizados no Distrito Federal. 

2022 Influência dos aspectos 

morfológicos e raciais sobre 

características de carcaça e 

qualidade de carne de bovinos 

cruzados Aberdeen Angus X 

Nelore. 

Otávio Augusto Martins Oliveira 

(autor); Cláudia Peixoto Bueno; 

Cristiano Sales Prado; Diogo 

Alves da Costa Ferro 

UEG – São 

Luis dos 

Montes 

Belos 

 

 No Quadro 16 estão apresentadas as bancas de defesa de Tese de 

Doutorado que participei ao longo da carreira. 

 

Quadro 16. Relação de bancas de defesa de Tese de Doutorado que participei 

ao longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO AUTOR E MEMBROS LOCAL 

2008 Diagnóstico da qualidade do leite 

cru refrigerado produzido e 

coletado na região sudoeste do 

Estado de Goiás. 

Priscila Alonso dos Santos 

(autora); Edmar Soares Nicolau; 

Jaciara dos Santos Isepon; Cíntia 

Silva Minafra e Rezende; Edson 

Luiz Souchie; Cristiano Sales 

Prado 

EVZ/UFG 

2009 Predição da qualidade da carne 

bovina (Longissimus dorsi) por 

infravermelho próximo. 

Robert Taylor de Bezerra (autor); 

Moacir Evandro Lage; Jorge 

Fernando Fuentes Zapata; 

Cristiano Sales Prado; Jaison 

Pereira de Oliveira; Albenones 

José de Mesquita 

EVZ/UFG 

2010 Características da carne, carcaça 

e concentração de cortisol sérico 

em bovinos de diferentes grupos 

genéticos. 

Aracele Pinheiro Pales (autora); 

João Teodoro Pádua; Cláudia 

Peixoto Bueno; Crisiano Sales 

Prado; Rodrigo Zaiden Taveira; 

Cíntia Silva Minafra e Rezende 

EVZ/UFG 

2013 Níveis de substituição do milho 

moído por casca de soja em dietas 

com alta proporção de 

concentrado para fêmeas bovinas 

confinadas. 

Pedro Leonardo de Paula 

Rezende (autor); João Réstle; 

Fabiane Miotto; Cristiano Sales 

Prado, Eliane Sayuri Miyagi; Paulo 

Moreira 

EVZ/UFG 
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2014 Qualidade da carne de rã 

(Lithobates catesbeianus) 

alimentada com diferentes níveis 

de óleo de peixe. 

Luciane Sperandio Floriano 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Castro, A. L. S.; Navarro, R.D.; 

Paula, F. G.; Cristiano Sales Prado 

EVZ/UFG 

2016 Caracterização da maciez da 

carne revelada por análises 

proteômicas e moleculares. 

Leonardo Guimarães Oliveira 

(autor); João Teodoro Pádua; 

Marcos Fernando Oliveira Costa; 

Bailão, A. M.; Borges, C. L.; 

Cristiano Sales Prado 

EVZ/UFG 

2019 Avaliação da eficácia 

antimicrobiana de extratos de 

própolis em sorotipos de 

Salmonella entérica de origem 

avícola. 

Cristyene Gonçalves Benício 

(autora); Cíntia Silva Minafra e 

Rezende; Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; Weslen 

Fabrício Pires Teixeira; Liana 

Jayme Borges 

EVZ/UFG 

2019 Incidência de Mycoplasma 

gallisepticum e Mycoplasma 

Synoviae e caracterização 

microbiológica e histopatológica de 

lesões de aerossaculite em 

amostras de frangos de corte da 

região do Distrito Federal. 

Milena Mendonça dos Santos 

(autora); Ângela Patrícia Santana; 

Simone Perecmanis; Cristiano 

Sales Prado 

FAV/UnB 

2019 Perfis de virulência e resistência de 

Salmonella enterica isolados em 

pescado. 

Julierme José de Oliveira (autor); 

Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

Cristiano Sales Prado; Francine 

Oliveira Souza Duarte; Lívia 

Mendonça Pascoal; Dunya Mara 

Cardoso Moares 

EVZ/UFG 

2020 Detecção e caracterização de 

marcadores de virulência e perfil 

de resistência antimicrobiana em 

Escherichia coli isoladas de 

ambientes de abatedouros 

frigoríficos de bovinos e de aves no 

estado de Goiás e Distrito Federal. 

Joana Marchesini Palma (autora); 

Ângela Patrícia Santana; Simone 

Perecmanis; Cristiano Sales 

Prado; Marcos Bryan Heinemann 

FAV/UnB 

2021 Caracterização do perfil 

metabólico de cortes bovinos e de 

frango. 

Andressa Khunen Silva (autora); 

Luciano Morais Lião; Luiz Alberto 

Colnago; Daniel Rodrigues 

Cardoso; Márcio Caliari; Cristiano 

Sales Prado; Vinícius Silva Pinto 

IQ/UFG 
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2022 Análise físico-química e perfil 

metabólico de carnes de bovinos, 

ovinos e frangos submetidos à 

suplementação alimentar. 

Diêgo Melo (autor); Luciano 

Morais Lião; Anderson Barison; 

Andressa Khunen Silva; Cristiano 

Sales Prado; Vinícius Silva Pinto 

IQ/UFG 

2022 Narasina em substituição à 

combinação de monensina e 

virginiamicina para vacas e 

novilhas terminadas em 

confinamento. 

Saimon de Souza e Souza (autor); 

João Réstle; Ubirajara Oliveira 

Bilego; Tiago Pereira Guimarães; 

Eliane Sayuri Miyagi; Cristiano 

Sales Prado 

EVZ/UFG 

 

 No Quadro 17 estão apresentadas as bancas de Exames de Qualificação 

de Doutorado e de Mestrado que participei ao longo da carreira. 

 

Quadro 17. Relação de bancas de Exames de Qualificação de Doutorado e de 

Mestrado que participei ao longo da carreira docente. 

ANO TÍTULO AUTOR E MEMBROS LOCAL 

2006 Cisticercose bovina: 

caracterização morfológica e 

identificação molecular. 

Eurione Antônio Garcia da Veiga 

Jardim (autor); Guido Fontgalland 

Coelho Linhares; Luiz Augusto 

Batista Brito; José Luiz de Barros 

Araújo; Cristiano Sales Prado; 

José Gabriel Amorim. 

EVZ/UFG 

2006 Cruzamento rotativo Charolês X 

Nelore: características de carcaça 

e da carne. 

Paulo Santana Pacheco (autor); 

João Restle; Cristiano Sales 

Prado; João Teodoro Pádua; 

Arcádio de Los Reyes Borjas; José 

Benedito de Freitas Trovo 

EVZ/UFG 

2008 Qualidade do leite cru refrigerado 

obtido no bioma cerrado no 

período de janeiro a agosto de 

2008. 

Marco Antônio Pereira da Silva 

(autor); Edmar Soares Nicolau; 

Celso José de Moura; Iolanda 

Aparecida Nunes; Cristiano Sales 

Prado; Cíntia Silva Minafra e 

Rezende 

EVZ/UFG 

2009 Isolamento e caracterização 

molecular de clostrídios psicrófilos 

incriminados na deterioração de 

Cláudia Peixoto Bueno (autora); 

Albenones José de Mesquita; 

Cristiano Sales Prado; Cíntia Silva 

Minafra e Rezende; José Gabriel 

EVZ/UFG 
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carnes refrigeradas embaladas a 

vácuo. 

Amorim; Eurione Antônio Garcia 

da Veiga Jardim 

2009 Predição da qualidade da carne 

bovina (Longissimus dorsi) por 

infravermelho próximo. 

Robert Taylor Rocha Bezerra 

(autor); Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; Edmar 

Soares Nicolau; Cíntia Silva 

Minafra e Rezende; Albano 

Salustiano Pereira 

EVZ/UFG 

2014 Modelos de calibração 

multivariada por NIRS para a 

predição de características de 

qualidade da carne bovina. 

Raphael Rocha de Oliveira (autor); 

Moacir Evandro Lage; Cíntia Silva 

Minafra e Rezende; Cristiano 

Sales Prado; Jaison Pereira de 

Oliveira; Karyne Oliveira Coelho 

EVZ/UFG 

2014 Avaliação da qualidade de cortes 

cárneos desossados em diferentes 

temperaturas. 

Melissa Cássia Favaro Boldrin 

Freire (autora); Albenones José de 

Mesquita; Cristiano Sales Prado; 

SILVA, M. A. P.; ROMERO, R. A. 

M.; José Gabriel Amorim 

EVZ/UFG 

2014 Qualidade da carne de rãs 

alimentadas com diferentes níveis 

de óleo de peixe. 

Luciene Sperandio Floriano 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Edmar Soares Nicolau; Cristiano 

Sales Prado; Delma Machado 

Cantisani Pádua; Cláudia Peixoto 

Bueno 

EVZ/UFG 

2014 Estratégias nutricionais durante a 

recria e terminação de novilhos 

mestiços de origem leiteira. 

Verônica Auxiliadora Alves 

(autora); João Teodoro Pádua; 

Cristiano Sales Prado; Reginaldo 

Nassar Ferreira 

EVZ/UFG 

2016 Análise proteômica da carne e 

características de carcaça de uma 

população de bovinos da raça 

Nelore mocho segregantes para 

maciez da carne em tempos de 

maturação. 

Hugo Jayme Mathias Coelho 

Peron (autor); Eliane Sayuri 

Miyagi; Cláudio de Ulhôa 

Magnabosco; Cristiano Sales 

Prado; Silveira, R. D. D.; 

Reginaldo Nassar Ferreira 

EVZ/UFG 

2016 Qualidade da carne de novilhos 

Nelore e 1/2 Angus 1/2 Nelore em 

pastagem terminados em 

confinamento ou em pastagem 

com suplementação. 

Renata Cunha dos Reis (autora); 

Moacir Evandro Lage; João 

Restle; Cristiano Sales Prado; 

Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

Victor Rezende Moreira Couto 

EVZ/UFG 
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2017 Caracterização da carne de Tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) 

submetida à dietas suplementares 

com óleo de peixe. 

Francine Oliveira Souza Duarte 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; Paula, F. 

G.; Delma Machado Cantisani 

Pádua; Clarice Gebara 

EVZ/UFG 

2019  A química da carne bovina e de 

aves: influência na qualidade e o 

impacto econômico para a 

indústria de carnes. 

Andressa Khunen Silva (autora); 

Luciano Morais Lião; Aparecido 

Ribeiro Souza; Cristiano Sales 

Prado; Marcos Fernando Oliveira 

Costa; Gerlon A. Ribeiro 

IQ/UFG 

2019 Influência da dieta de farelo de 

mesocarpo de babaçu, milheto e 

glicerina bruta na qualidade da 

carne bovina. 

Maria Izabel Amaral Souza 

(autora); Moacir Evandro Lage; 

Cristiano Sales Prado; João 

Restle; Luciane Sperandio 

Floriano; José Gabriel Amoril 

EVZ/UFG 

2019 Detecção de Mycobacterium não-

bovis em amostras oriundas de 

abatedouros bovinos. 

Welman Paixão Silva Oliveira 

(autor); Moacir Evandro Lage; 

Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

Cristiano Sales Prado; Francine 

Oliveira Souza Duarte; Fernanda 

Antunha Freitas 

EVZ/UFG 

2019 Alterações das características 

físico-químicas do leite 

pasteurizado e UHT durante o 

processamento e estocagem. 

Marcos Aurélio Proto de Souza 

Júnior (autor); Moacir Evandro 

Lage; Cíntia Silva Minafra e 

Rezende; Cristiano Sales Prado; 

Raphael Rocha de Oliveira; 

Penido, P. M. P. S. 

EVZ/UFG 

2019 Detecção de Mycobacterium não-

bovis em amostras oriundas de 

abatedouros bovinos. – Segunda 

Qualificação 

Welman Paixão Silva Oliveira 

(autor); Moacir Evandro Lage; 

Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

Cristiano Sales Prado; Francine 

Oliveira Souza Duarte; Fernanda 

Antunha Freitas 

EVZ/UFG 

2020 Avaliação de processos oxidativos 

do leite UHT em diferentes 

períodos de armazenamento. 

(Qualificação de Mestrado) 

Antônio dos Santos Neto (autor); 

Moacir Evandro Lage; Cristiano 

Sales Prado; Cláudia Peixoto 

Bueno 

EVZ/UFG 

2021  Análise físico-química e perfil 

metabólico de carne bovina, ovina 

Diêgo de Melo (autor); Luciano 

Morais Lião; Andressa Khunen 

IQ/UFG 
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e frango submetidas à 

suplementação alimentar.  

Silva; Cristiano Sales Prado; 

Elenilson Godoy Alves Filho 

2021  Pesquisa de genes de resistência 

e virulência em Salmonella sp. 

Thales Coelho Alvarenga (autor); 

Cíntia Silva Minafra e Rezende; 

Cristiano Sales Prado; Guilherme 

Rocha Lino; Marcos Barcellos 

Café; Moacir Evandro Lage 

EVZ/UFG 

2022 Desempenho, características de 

carcaça e da carne de tourinhos 

Nelore recebendo diferentes doses 

de narasina durante a recria e 

terminação. 

Luiz Eduardo Costa do 

Nascimento (autor); Amoracyr 

José Costa Nuñez; Eliane Sayuri 

Miyagi Okada; Cristiano Sales 

Prado 

EVZ/UFG 

 

 No Quadro 18 estão apresentadas as bancas de Trabalhos de Conclusão 

de Curso – TCC, nos cursos de graduação em Medicina Veterinária e em 

Zootecnia, bem como em bancas de TCC de pós-graduação Lato sensu, que 

participei ao longo da carreira. Foram aproximadamente 180 bancas de TCC em 

que participei, demonstrando a dedicação e interesse na participação de eventos 

tão importantes na formação acadêmica dos estudantes. Apenas não participei 

de bancas de TCC durante o período de afastamento para cursar o Doutorando, 

entre os anos de 2001 e 2004. 

 

Quadro 18. Relação de bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, de 

graduação em Medicina Veterinária e em Zootecnia, e de pós-graduação Lato 

sensu, que participei ao longo da carreira docente. 

ANO ALUNO TIPO 

1996 André Luiz Ivo e Silva Graduação 

1997 Albertina Alves Gundim Dutra Graduação 

André Torminn Resende Graduação 

Dalles Monteiro Batista Graduação 

Noemy Menezes Rezende Graduação 

Roberto M. Atanazio Fontoura Graduação 

1998 Marcos Antônio de Oliveira Graduação 

Robério Alves Machado Graduação 

Artur Emílio Freitas e Silva Graduação 
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Cláudio Oliveira de Deus Graduação 

Núbia Elizabeth de Santana e Silva Graduação 

1999 Graziela Miranda de Queiroz Graduação 

Cláudia Cristiane Rady Graduação 

Rômulo de Alcântara Gonçalves Graduação 

Edwirges Maria de Castro Santos Graduação 

Vanessa Pereira Barbosa Graduação 

2000 Cláudia Peixoto Bueno Graduação 

José Rubens Veríssimo da Silva Graduação 

Fernando Luís Dias Wreeswijk Graduação 

Rogério Sacramento Mundim Graduação 

Adriana Campos Graduação 

Artur Emílio Freitas e Silva Graduação 

Alessandra Silva e Castro Graduação 

Carlos Augusto Mesquita Pereira Graduação 

Flávia Cristine da Cunha Graduação 

Leandro Cândido M. de Queiroz Graduação 

Marcos Vinícius Rodrigues Rezende Graduação 

Alberto Teixeira F. Filho Graduação 

Katiene de Assis Gonçalves Graduação 

Maristela de Pádua e Silva Graduação 

Cleide Braga Mendes Costa Graduação 

Ocimar Militão Graduação 

Antônio Bocardi Júnior Pós-graduação Lato sensu 

Vitor Antônio Alves de Oliveira Pós-graduação Lato sensu 

Antônio Franco B. Filho Pós-graduação Lato sensu 

Sérgio Luís Bocardi Pós-graduação Lato sensu 

Ibar Aluísio de A. Guedes Pós-graduação Lato sensu 

Ricardo César de Toledo Pós-graduação Lato sensu 

2005 Lúcia Andréia Moreira dos Santos Graduação 

Lorena Alessandra Dias de Souza Graduação 

Anahy Godoy Nunes Graduação 

Marina Pedroso de Oliveira Martins Pós-graduação Lato sensu 

Yahweh Allohy de Oliveira e Parreira Pós-graduação Lato sensu 

2006 Saulo Carneiro Alvim Graduação 

Patrícia Teixeira Cardoso Graduação 

Marília Vargas Couto Graduação 

Gracinda Mariana Calaça Graduação 

Fernanda Tavares Graduação 
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Tatiane Martins Rocha Graduação 

Fabiano Rezende Soares Graduação 

Kamilla Rezende de Pinheiro Graduação 

Joice Vinhal Costa Graduação 

Marco Antônio Seronni – PUC-GO Graduação 

2007 Saray Araújo Brandão Maranhão Graduação 

Valter Mário Canêdo Filho Graduação 

Moara Gomes Lopes Graduação 

Kamilla R. de Pinheiros Santos Graduação 

Marília Carvalho da Cruz Graduação 

2008 Juliana Bonifácio de Alcântara. Graduação 

Julierme José de Oliveira Graduação 

Rafaela de Alencastro Graduação 

Liliane Maria Rodrigues Graduação 

Thiago Faustino Gomes Graduação 

Sandra Queiroz Porto de Mesquita Pós-graduação Lato sensu 

Murilo Guimarães Bastos Pós-graduação Lato sensu 

Roberta Donzelli Zanetti Pós-graduação Lato sensu 

2009 Marcele Louise T. Arruda Graduação 

Ethiane Bombardieri Graduação 

Murylo Gurtiev Cordeiro Graduação 

Aline de Morais Faria Graduação 

Aline Barrichello Cerqueira Graduação 

Gustavo Manzan de Amorim Graduação 

Andreci Maria Trindade Pós-graduação Lato sensu 

Patrícia Duarte de Moraes Pós-graduação Lato sensu 

Anderson Roberto Assunção Vieira Pós-graduação Lato sensu 

2010 Rogério Zacarias de Morais Graduação 

Levy Correia Marques Neto Graduação 

Patrícia Bueno Andrade Graduação 

Mayara Almeida Matos Graduação 

Allan Eduardo Fideles Viana Graduação 

Durval Nassar Ferreira Júnior Graduação 

Lázaro Antunes Cintra Neto Pós-graduação Lato sensu 

2011 Candice Henriques Silva Graduação 

Maria Izabel Amaral Souza Graduação 

Paula Regina Sérgia Manzan Graduação 

Glênia Silva de Medeiros Graduação 

Thaís Miranda Silva Freitas Graduação 
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Saray Araújo Brandão Graduação 

Guilherme de Medeiros Parente Sales Graduação 

2012 Rafaela de Alencastro Pós-graduação Lato sensu 

Flávia Ribeiro Resende Borges Pós-graduação Lato sensu 

Eduardo Mesquita Freire Pós-graduação Lato sensu 

Iracele Nogueira Fonseca Leão Pós-graduação Lato sensu 

Maurício Vaz da Silva Pós-graduação Lato sensu 

Marcos Pereira Cunha Pós-graduação Lato sensu 

Handreza Junqueira Cobra Pós-graduação Lato sensu 

Pedro Mady Pós-graduação Lato sensu 

Ricardo Antônio dos Santos Pós-graduação Lato sensu 

Márcio Tadeu Alvarenga Costa Pós-graduação Lato sensu 

Juliana de Almeida Araújo Dias Pós-graduação Lato sensu 

Mariana Weiss Telles Pós-graduação Lato sensu 

Viviane Souza de Carvalho Pós-graduação Lato sensu 

Ana Cláudia Bueno Alves Pós-graduação Lato sensu 

Thais Cristina Dias Lima Pós-graduação Lato sensu 

João Alberto Rabelo Pós-graduação Lato sensu 

Bianca Andrade Benedeti Pós-graduação Lato sensu 

Fabiane Missima Pós-graduação Lato sensu 

Mônica Câmara da Silva Pós-graduação Lato sensu 

Marcela Bastos Cisneiro Rebouças Pós-graduação Lato sensu 

Juliana Pinto Machado Graduação 

Carmem Schelive Correia Graduação 

Rômulo Justino de Faria Graduação 

Rakel Cândido Nascimento Graduação 

Carlos Eduardo Dambros Graduação 

2013 Nádia Pales Machado Pós-graduação Lato sensu 

Bianca Silva Guimarães Gonçalves Graduação 

Raissa Almeida e Silva Graduação 

Érika Junqueira Rocha Graduação 

Rafael Ribeiro de Oliveira Graduação 

Juliana Oliveira Barbosa Fonseca Graduação 

Mariana de Freitas Garcia Inácio Oliveira Graduação 

2014 Leonardo Lopes Magno Graduação 

Gabriela Salvatori Silva Graduação 

Nara Cristina Silva Graduação 

Pedro Paulo Rizzo Brandão de Oliveira Graduação 

Aciara Moreira e Silva Graduação 
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Fernanda Aquino dos Santos Graduação 

Leonardo Bueno Cruvinel Graduação 

2015 Bruna Melo de Oliveira Coimbra Graduação 

Amanda matos Ribeiro Arroyo Graduação 

Guilherme Dumont Marques Graduação 

2016 Pâmella Stéfani Melo Mendonça Graduação 

Izadora Fernandes Pimentel Graduação 

Raphael Ribeiro Rosa Graduação 

Sabrina Ferreira Pires Graduação 

Sérgio Oliveira Guimarães Graduação 

Wladya Andrade Almeida Graduação 

Ludmilla Assunção Xavier Graduação 

Leandro de Amorim Romacheli Graduação 

Damila Batista Caetano Silva Graduação 

Ana Carolina Ferreira Veríssimo Graduação 

Amanda Carvalho Barbosa Graduação 

2017 Ximene Salloume Sampaio Bonafé Graduação 

Paulo Henrique Padilha Alves Graduação 

Elieny Maria de Abreu Graduação 

Rafael Roncato Ferreira Graduação 

Susana Magalhães da Veiga Jardim Graduação 

Bruna Lorrany Messias de Oliveira Graduação 

Ruskaira Prado de Castro Graduação 

Brunna Rocha Adorno Graduação 

Matheus Lopes de Oliveira Melo Graduação 

Kelvin Lucas Barbosa Graduação 

2018 Thayna Ferreira Ribeiro Graduação 

Jerônimo Alves de Oliveira Neto Graduação 

Pedro Olino Lopes Neto Graduação 

Isabella Oliveira Tosta Graduação 

Gianfranco Stoletniy Heinze Graduação 

Ithalo Matheus Souza e Silva Graduação 

Laryssa Lorrane Silva Santos Graduação 

2019 Adriene da Silva Santos Graduação 

Raimundo José Gomes Júnior Graduação 

Pâmella Coelho Araújo Graduação 

Fernando Ferreira Machado Graduação 

Caio de Castro Fleury Graduação 

Aline Arruda Alves Graduação 
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Julia Garcia Lima Graduação 

Raphael Rando Poiani Graduação 

Catarina Pereira Dantas de Oliveira Graduação 

João Arthur Borges Graduação 

2020 Mirella Paula Costa e Silva Graduação 

Luiz Eduardo Ferreira Graduação 

2021 Ana Lígia Carvalho Santos Graduação 

Amanda de Oliveira Peixoto Graduação 

Gustavo Cesário Fernandes Graduação 

Nathalia de Lima Sanches Graduação 

Priscila de Almeida Silveira. Graduação 

Ráyra Assis Rocha Graduação 

2022 Maria Eduarda Teixeira dos Passos Graduação 

Thayana Uchôa Cavalcante Graduação 

Matheus Soares de Sousa Oliveira Graduação 

 

 

8. ORGANIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESQUISA, 

INOVAÇÃO, ENSINO, GESTÃO OU DE ASSOCIAÇÕES 

 

 Sempre busquei, ao longo da carreira, participar de eventos científicos 

que pudessem agregar aprendizados, me qualificando para que pudesse 

retribuir, repassando novas informações, conhecimentos e tecnologias aos meus 

alunos de graduação e pós-graduação. Foram inúmeros eventos em que 

participei, podendo também colaborar como organizador de alguns. 

 Não tive uma atividade tão intensa como organizador de eventos, porém, 

entre os eventos que pude colaborar como organizador, destaco aqui a minha 

participação como membro do comitê científico do Congresso Brasileiro de 

Ciência e Tecnologia de Carnes, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes – CTC do Instituto de Tecnologia de Alimentos – 

ITAL. Este congresso era considerado o mais importante evento científico na 

área de carnes e derivados, sendo realizado a cada dois anos, e pude participar 

como membro do comitê científico nas suas últimas três edições, nos anos de 
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2007, 2009 e 2011. No Quadro 19 estão listados os eventos em que atuei como 

organizador ao longo da carreira. 

 

Quadro 19. Organização de eventos de pesquisa, inovação, ensino, gestão ou 

de associações ao longo da carreira docente. 

ANO EVENTO 

1997 Membro da Comissão Executiva do seminário “Novas tecnologias no 

ensino-aprendizagem”, realizado em Goiânia-GO. 

2007 Membro do Comitê Científico do “IV Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes – CTC do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos – ITAL, realizado em Campinas-SP. 

2009 Membro do Comitê Científico do “V Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes – CTC do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos – ITAL realizado em São Paulo-SP. 

2011 Membro do Comitê Científico do “VI Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes”, promovido pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Carnes – CTC do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos – ITAL realizado em São Pedro-SP. 

2016 Membro da Comissão Organizadora do “Espaço das Profissões 2016”, 

promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG, em Goiânia-GO. 

 

 Minha participação em eventos científicos foi sempre constante durante 

minha formação, ainda como estudante de graduação em Medicina Veterinária, 

e se intensificou após o ingresso no Mestrado e na carreira docente na UFMG, 

em 1995, e posteriormente na UFG, em 1996. Como citando anteriormente, a 

participação em eventos me possibilitou ampliar os conhecimentos, aprender 

novas tecnologias para poder enriquecer as atividades de ensino, repassando 

aos alunos de graduação e pós-graduação os conhecimentos adquiridos, bem 

como auxiliar na elaboração e execução das diversas atividades de pesquisa e 

extensão. Infelizmente, em virtude da escassez de recursos públicos para 

auxiliar a participação de docentes em eventos científicos, somado aos elevados 

custos como inscrição, deslocamento, hospedagem e alimentação, a 

participação em alguns importantes eventos científicos de interesse na área ficou 
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aquém do desejado. Graças a investimentos pessoais, na maioria das vezes, 

auxílios obtidos através de órgãos de fomento à pesquisa, auxílios de entidades 

não governamentais e de projetos de pesquisa, consegui participar de eventos 

que muito enriqueceram meu conhecimento. 

 Entre os eventos científicos que participei, destaco minha participação em 

alguns congressos internacionais, como no International Congress of Meat 

Science and Technology – ICoMST, no ano de 2003 (Campinas – Brasil), 2018 

(Melbourne – Australia) e 2019 (Potsdam – Alemanha), e em todas as edições 

do Congresso Brasileiros de Ciência e Tecnologia de Carnes. A participação no 

ICoMST, por exemplo, é uma oportunidade única de encontrar com os 

pesquisadores mais conhecidos no meio científico internacional, divulgar, 

através de apresentações de artigos científicos, as pesquisas desenvolvidas em 

nosso país e nossa instituição de ensino, bem como de assistir palestras 

extremamente atualizadas e relevantes, compartilhar experiências científicas, 

além de possibilitar intercâmbios acadêmicos e interinstitucionais.  

 Gostaria de destacar, também, minhas participações nas reuniões da 

Comissão Econômica para Europa das Nações Unidas (United Nations 

Economic Commission for Europe – UNECE), na Sessão Especializada em 

Padronização de Carnes, onde tive a primeira oportunidade de participar 

presencialmente quando a reunião ocorreu em Potsdam, na Alemanha, no ano 

de 2019. Posteriormente, em virtude da pandemia do Covid-19, as reuniões 

anuais ocorreram de forma virtual. No ano de 2022 tive a oportunidade 

novamente de participar de forma presencial, desta vez com a reunião 

acontecendo na sede na Organização das Nações Unidas – ONU, em Genebra, 

na Suíça. Nestas reuniões são tratados assuntos de interesse internacional em 

produção, comercialização e padronização de carnes e produtos cárneos, com 

representantes das diversas partes do mundo, dos diversos segmentos 

envolvidos na produção e comercialização de carnes, incluindo a academia e 

seus pesquisadores.  

 Gostaria de salientar, que durante a pandemia do Covid-19, 

particularmente durante os anos de 2020 e 2021, houve um crescimento e, 

consequentemente, uma grande oportunidade de ampliar a participação em 
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eventos de forma virtual, uma vez que os custos para as participações ficaram 

reduzidos. No Quadro 20 estão listadas as minhas participações em eventos 

científicos ao longo da carreira docente na UFG. 

 

Quadro 20. Participação em eventos de pesquisa, inovação, ensino, gestão ou 

de associações ao longo da carreira docente. 

ANO EVENTO 

1996 Seminário de Modernização Tecnológica da Pecuária Goiana, de 09 a 

13/12/1996, em Goiânia-GO. 

1996 XV Congresso Brasileiro de Ciência e Tenologia de Alimentos, de 04 a 

07/08/1996, em Poços de Caldas-MG. 

1997 Seminário “Novas tecnologias no ensino-aprendizagem”, de 22 a 

23/05/1997, em Goiâinia-GO. 

1997 Curso “Ocorrência de E. coli O157:H7 em Alimentos”, de 02 a 03/12/1997, 

em Campinas-SP. 

1997 1º Simpósio Brasileiro de Pecuária de Corte, de 17 a 20/05/1997, em 

Goânia-GO. 

1998 V Congresso Latino-americano de Microbiologia e Higiene de Alimentos 

– COMBHAL, de 22 a 26/11/1998, em Águas de Lindóia-SP. 

1998 Curso “A organização do trabalho docente na UFG”, de outubro a 

dezembro de 1998, em Goiânia-GO. 

1999 XXVI – Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária – COMBRAVET 99, 

de 22 a 26/11/1999, em Campo Grande-MS. 

1999 Curso “Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico de 

Enfermidades Transmissíveis dos Animais de produção”, de 31/05 a 

11/06/1999, em Goiânia-GO. 

2000 XIX Congresso Brasileiro de Anatomia, de 27 a 31/08/2000, em Goiânia-

GO. 

2000 Workshop “Efeitos do manejo pré-abate na qualidade da carcaça e da 

carne bovina”, em 09/05/2000, realizado em Campinas-SP. 

2001 II Simpósio de Produção de Bovinos da UNIFENAS, de 21 a 24/05/2001, 

em Alfenas-MG. 

2001 Simpósio de Atualização na Agropecuária, de 25 a 27/05/2001, em 

Aracajú-SE. 

2001 I Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 22 a 

25/10/2001, em São Pedro-SP. 
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2001 Simpósio de Pecuária de Corte: Novas tendências e perspectivas, de 20 

a 22/09/2001, em Lavras-MG. 

2002 Minicurso “Conversão músculo em carne e aspectos de importância na 

qualidade”, durante o I Seminário de Engenharia de Alimentos: Potencial 

Agroindustrial do Estado do Tocantins, promovido pelo curso de 

Engenharia de Alimentos da Fundação Universidade do Tocantins, em 

Palmas-TO. 

2002 Palestrante com o título “Qualidade da carne bovina e o agronegócio” 

durante o I Seminário de Engenharia de Alimentos: Potencial 

Agroindustrial do Estado do Tocantins, promovido pelo curso de 

Engenharia de Alimentos da Fundação Universidade do Tocantins, em 

Palmas-TO. 

2003 49th International Congress of Meat Science and Technology – ICoMST e 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 31/08 a 

05/09/2003, em Campinas-SP. 

2004 Palestrante durante o 2º Encontro dos Técnicos de Fiscalização 

Agropecuária, realizado de 22/11 a 26/11/2004, em Morinhos-GO 

2005 III Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 27 a 

29/09/2005, em São Pedro-SP. 

2006 IV Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centro-Oeste, de 25 a 

27/10/2006, em Goiânia-GO. 

2006 IV Workshop de Tecnologia para o Aproveitamento Integral do Pescado, 

de 31/05 a 02/06/2006, em Campinas-SP. 

2007 “Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade – Norma Brasileira 

ISSO/IEC 17025:2005”, em 04/06/2007, em Goiânia-GO. 

2007 I Congresso Rondoniense de Veterinária – CONROVET, de 26 a 

28/09/2007, em Ji-Paraná-RO. 

2007 IV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 09 a 

11/10/2007, em Campinas-SP. 

2008 Curso de “Redação Científica de Artigos na Língua Inglesa”, realizado de 

15 a 17/09/2008, em Goiânia-GO. 

2008 Curso de “Interpretação da Norma ISSO 9001:2000”, de 14 a 15/10/2008, 

em Goiânia-GO. 

2009 V Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 25 a 

27/08/2009, em São Paulo-SP. 

2010 Curso Teórico-Prático de “Industrialização da Carne Suína”, de 23 a 

25/11/2010, em Campinas-SP. 

2010 II Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, de 26 a 29/05/2010, 

em Belo Horizonte-MG. 
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2011 Curso de “Capacitação Steps – Melhorando o Bem-estar Animal no 

Abate”, de 27 a 29/09/2011, em Goiânia-GO. 

2011 VI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, de 24 a 

27/10/2011, em São Pedro-SP. 

2011 IX Congresso Brasileiro de Buiatria, de 04 a 07/10/2011, em Goiânia-GO. 

2012 1º Seminário de Medicina Veterinária Preventiva da Universidade de 

Brasília, em 14/11/2012, em Brasília-DF. 

2013 Congresso Internacional da Carne 2013, de 25 a 27/06/2013, em 

Goiânia-GO. 

2017 II Semana de Alimentos – SEMAL do Instituto Federal Goiano – Campus 

Morrinhos, de 22 a 25/08/2017, em Morrinhos-GO. 

2017 XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos – CIBIA 2017, 

de 22 a 25/10/2017, em Valparaíso – Chile. 

2018 64th International Congress of Meat Science and Technology – ICoMST, 

de 12 a 17/08/2018, em Melbourne – Austrália. 

2018 1º BBQ UNI-CAMP Especial: Dry-aging beef, em 14/12/2018, em 

Campinas-SP. 

2019 65th International Congress of Meat Science and Technology – ICoMST, 

de 04 a 09/08/2019, em Potsdam – Alemanha. 

2019 Workshop “Meat Quality for a Sustainable Future: International meeting 

on eating quality, standards and innovative solutions for trade”, da 

Comissão Econômica para Europa das Nações Unidas (United Nations 

Economic Commission for Europe – UNECE), na Sessão Especializada 

em Padronização de Carnes, de 01 a 02/08/2019, em Potsdam – 

Alemanha. 

2019 Mesa-redonda “Saúde mental no ambiente universitário”, em 12/08/2019, 

em Goiânia-GO. 

2019 2º Workshop Brasil – Estado Unidos: criando e comercializando carne 

bovina de alta qualidade, em 13/12/2019, em Campinas-SP. 

2020 Workshop da Comissão Econômica para Europa das Nações Unidas 

(United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), na Sessão 

Especializada em Padronização de Carnes, de 12 a 13/10/2020, em 

Genebra – Suíça, de forma virtual. 

2020 Seminário “Food for Partnerships – Sustainable, resiliente and climate 

proof food supply chains”, orhanozado pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – FAO, em 16/11/2020, em Genebra 

– Suíça, de forma virtual. 

2020 Módulo I do curso Educação remota: conhecendo o Moodle Ipê, em 2020, 

Goiânia-GO. 
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2020 Módulo II do curso Educação remota: configuração e edição básica de 

cursos no Moodle Ipê, em 2020, Goiânia-GO. 

2020 Webinar Halal “Bem-estar anima e as demandas de mercado”, em 

15/07/2020, de forma virtual. 

2020 Webinar “Desafios e perspectivas para a aplicabilidade do bem-estar 

animal na suinocultura”, promovido pela ABC, em 05/08/2020, de forma 

virtual. 

2020 Curso “Introdução ao bem-estar animal”, promovido pelo Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em 20/07/2020, de 

forma virtual. 

2020 Curso “Transporte legal de bovinos”, promovido pelo Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em 24/07/2020, de 

forma virtual. 

2020 Curso “Medidas de prevencion para el sector agropecuário ante la 

pandemia de Covod-19”, promovido pelo Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura, em 28/07/2020, de forma virtual. 

2020 Curso “Transporte legal de aves”, promovido pelo Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura, em 27/07/2020, de forma virtual. 

2020 II Colóquio de Avaliação do Sistema de Pós-Graduação da UFG, de 30/11 

a 04/12/2020, em Goiânia-GO. 

2021 XII Encontro de Organismos de Avaliação da Conformidade, 

“Conferência com Organismos de Certificação”, em 07/06/2021, de forma 

virtual. 

2021 XII Encontro de Organismos de Avaliação da Conformidade, 

“Conferência com laboratórios de Ensaio e Calibração, Produtores de 

Materiais de Referência e Provedores de Ensaios de Proficiência”, em 

08/06/2021, de forma virtual. 

2022 Workshop da Comissão Econômica para Europa das Nações Unidas 

(United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), na Sessão 

Especializada em Padronização de Carnes, de 28 a 30/09/2022, em 

Genebra – Suíça. 

2022 II – BBQ Uni-Camp. Edição Especial: Meat Color, em 13/07/2022, em 

Campinas-SP. 
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9. APRESENTAÇÃO, A CONVITE, DE PALESTRAS, TRABALHOS OU 

CURSOS EM EVENTOS ACADÊMICOS 

 

 Ao longo da carreira foram inúmeros convites recebidos para ministração 

de palestras, trabalhos e cursos em eventos acadêmicos. Sempre me dispus a 

colaborar, repassando conhecimentos, me sentindo sempre honrado em receber 

tais convites.  

 Embora já tivesse apresentado alguns cursos após meu ingresso como 

docente na UFG, em 1996, os mesmos foram voltados para profissionais da 

medicina veterinária, zootecnia e afins, bem como para produtores rurais e 

empresários, não sendo eventos acadêmicos. O primeiro convite recebido para 

ministração de palestra em evento acadêmico ocorreu no ano seguinte, em 1997, 

para ministração da palestra intitulada “Produção de frangos de corte” durante a 

X Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – X SEVET, promovida pela 

Escola de Veterinária da UFG e Conselho Regional de Medicina Veterinária – 

CRMV-GO. Meu primeiro curso ministrado, a convite, foi o Curso de 

aperfeiçoamento em Inspeção de produtos de Origem Animal para Médicos 

Veterinários do Ministério da Agricultura, também no ano de 1997. A partir de 

então foram diversas palestras, trabalhos ou cursos ministrados em eventos 

acadêmicos, que estão listados no Quadro 21. 

 Entre os trabalhos científicos apresentados em eventos, listei no Quadro 

21 os artigos científicos apresentados em congressos internacionais, como os 

do Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos – CIBIA, apresentado 

no Chile, em 2017, e os do International Congress of Meat Science and 

Technology – ICoMST, apresentados na Austrália, em 2018 e na Alemanha, em 

2019. Os trabalhos apresentados em Melbourne, na Austrália, foram produtos 

de um projeto de pesquisa, aprovado com recursos financeiros obtidos através 

de edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG, 

envolvendo aspersão de carcaças bovinas durante o resfriamento. Dentre as 

apresentações nos ICoMST´s, destaco a apresentação do trabalho intitulado 

“Effects of cooking on free amino acids and major metabolites changes in beef of 

different shear forces by HR-MAS NMR”, apresentado em Potsdam – Alemanha, 
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em um auditório lotado, repleto de pesquisadores renomados, respondendo a 

perguntas diversas ao final da apresentação, sendo bastante elogiado 

posteriormente. Senti muito orgulho nessa apresentação, como um 

representante do CPA, da EVZ e da UFG, com o sentimento de missão cumprida 

e executada de forma brilhante. 

 

Quadro 21. Relação de apresentações, a convite, de palestras, trabalhos ou 

cursos em eventos acadêmicos ao longo da carreira. 

ANO/PERÍODO ATIVIDADE 

1997 Palestrante no curso de “Produção de frangos de corte” durante a X 

Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – X SEVET, promovida pela 

Escola de Veterinária da UFG e CRMV-GO. 

1997  Curso de aperfeiçoamento em Inspeção de produtos de Origem Animal 

para Médicos Veterinários do Ministério da Agricultura. 

1998 Palestrante no curso de “Inspeção Industrial e Sanitária de Carne” 

durante a XI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XI SEVET, 

promovida pela Escola de Veterinária da UFG e CRMV-GO. 

2000 Curso de aperfeiçoamento em Bovinocultura de Corte para estudantes, 

profissionais da área de medicina veterinária, zootecnia, agronomia e 

afins. 

2000 Palestrante no “Encontro Técnico em Suinocultura” com o título “Fatores 

que influenciam na qualidade da carne suína”. 

2000 Palestrante no curso de “Zoonoses e toxinfecções alimentares” durante 

a XIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XIII SEVET, 

promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2000 Curso “Higiene e Inspeção de Carne” promovido pela Sociedade 

Matogrossense de Medicina Veterinária – SOMATOVET. 

2000 Curso “Conversão Músculo em Carne” durante a III Semana de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Católica de Goiás. 

2000 Participante como expositor de mesa-redonda “Aplicações da morfologia 

na análise do desempenho animal. Rendimento de carcaça x conversão”, 

com o tema “Sistemas de tipificação e classificação de carcaças bovinas”, 

durante o XIX Congresso Brasileiro de Anatomia e IX Congresso Luso-

Brasileiro de Anatomia. 

2001 Palestrante no II Simpósio de Produção de Bovinos da UNIFENAS – II 

SIPBU, com o título “A carne bovina e as tendências de mercado”, em 

Alfenas-MG. 
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2001 Palestrante durante o Simpósio de Atualização na Agropecuária com o 

tema “Conversão músculo em carne”, no Centro de Convenções de 

Sergipe, em Aracajú-SE. 

2001 Palestrante durante o Simpósio em Pecuária de Corte: Novas Tendências 

e Perspectivas, realizado pelo Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte 

da Universidade Federal de Lavras – UFLA, em Lavras-MG. 

2005 Palestrante no curso de “A importância da tecnologia e inspeção de carne 

e leite” durante a XVIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – 

XVIII SEVET, promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2005 Palestrante em evento promovido pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Sergipe – CRMV-SE com o título “Segurança Alimentar: 

Importância do Médico Veterinário”, em Aracajú-SE. 

2006 Palestrante durante o IV Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centro-

Oeste – IV ETALCO, com o título “Efeitos do uso da aspersão de 

carcaças e da velocidade de resfriamento em carnes”, realizado em 

Goiânia-GO. 

2007 Minicurso “Ciência e tecnologia de carnes” durante o I Congresso 

Rondoniense de Medicina Veterinária (I CONROVET), realizado pela 

ULBRA e CRMV-RO, em Ji-Paraná-RO. 

2008 Curso de Formação de Agentes de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal com a palestra “Carne como alimento e inspeção ante mortem”, 

promovido pela Superintendência Federal de Agricultura em Goiás – 

SFA-GO, em Goiânia-GO. 

2009 Palestrante com o título “Fatores que influenciam na qualidade de carnes” 

para alunos do Instituto Federal Tecnológico de Rio Verde-GO 

2009 Apresentação oral do trabalho científico “Características de carcaça e do 

contrafilé (m. Longissimus dorsi) de bovinos Nelore alimentados com 

dietas de alta proporção de concentrado”, durante o V Congresso 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, em São Paulo-SP. 

2010 Palestrante no curso de “Inspeção e tecnologia de alimentos de origem 

animal”, com o título “Fatores que interferem na qualidade da carne” 

durante a XXIII Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XXIII 

SEVET, promovida pela Escola de Veterinária da UFG. 

2011 Palestrante com o título “Relação do pH com atributos de qualidade de 

carnes”, para gestores de unidades do Frigorífico Minerva, no Brasil e no 

exterior, gerentes, veterinários, engenheiros de alimentos, zootecnistas, 

e áreas afins. 

2011 Palestrante com o título “Resfriamento de carcaças bovinas utilizando o 

sistema de aspersão (spray-chilling)”, para gestores de unidades do 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

136 
 

Frigorífico Minerva, no Brasil e no exterior, gerentes, veterinários, 

engenheiros de alimentos, zootecnistas, e áreas afins. 

2012 Palestrante no curso de “Inspeção de produtos cárneos e sanidade 

animal”, com o título “Resfriamento de carcaças bovinas utilizando o 

sistema de aspersão” durante a XXIV Semana de Medicina Veterinária 

de Goiânia – XXIV SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG. 

2012 Palestrante durante o 1º Seminário de Medicina Veterinária Preventiva 

da Universidade de Brasília – UnB, com o título “Aspersão de carcaças 

bovinas durante o resfriamento”, em Brasília-DF. 

2013 Palestrante durante a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária do 

Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo-Goiânia-GO, com o título 

“Aspectos gerais sobre o abate humanitário de bovinos”, em Goiânia-GO. 

2014 Palestrante durante a III Semana da Qualidade do Frigorífico JBS S/A 

com o título “Qualidade de carnes”, para colaboradores do frigorífico e 

profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Engenharia de 

Alimentos, Zootecnistas e áreas afins. 

2016 Palestrante junto ao Grupo de Estudos em Patologia Veterinária – 

GEPAV, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título 

“Importância da patologia na inspeção de produtos de origem animal”. 

2017 Palestrante junto ao Grupo de Estudos de Avicultura da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título “Operação Carne Fraca”, 

sobre a operação da Polícia Federal, envolvendo a produção e 

comercialização de carnes no Brasil. 

2017 Palestrante durante a II Semana de Alimentos – II SEMAL, promovida 

pelo Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos-GO, com o título 

“Inspeção Sanitária de Carnes”. 

2017 Apresentação do artigo científico “Phenotypic diversity of thermotolerant 

Campylobacter isolates from chocken carcasses approved for human 

consumption”, durante o XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de 

Alimentos – CIBIA 2017, em Valparaíso – Chile. 

2017 Apresentação do artigo científico “Antimcrobial susceptibility profile of 

thermotolerant Campylobacter isolated from broiler carcasses and eggs”, 

durante o XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos – 

CIBIA 2017, em Valparaíso – Chile. 

2017 Curso EAD intitulado “Vigilâncias Sanitárias Municipais˜, promovido pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás – MPGO, direcionado a Fiscais da 

Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. 

2018 Palestrante durante a 2ª VET WEEK – Semana Acadêmica do Curso de 

Medicina Veterinária, com o título “Bioquímica muscular e maciez da 
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carne”, realizada na Universidade Estadual de Goiás – Campus São Luís 

de Montes Belos-GO. 

2018 Apresentação de artigo científico “Effects of spray-chilling on carcasses 

weight loss and on physichemical quality on aged beef cuts”, durante o 

64th International Congress of Meat Sciece and Technology – ICoMST, 

em Melbourne – Austrália. 

2018 Apresentação de artigo científico “Microbiological evaluation of carcasses 

surfaces and stored beef cuts following spray-chilling”, durante o 64th 

International Congress of Meat Sciece and Technology – ICoMST, em 

Melbourne – Austrália. 

2018 Palestrante no curso de “Qualidade de carnes na suinocultura”, com o 

título “Qualidade da carne suína” durante a VIII Semana Acadêmica de 

Zootecnia – VIII SEZOO, promovida pela Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG. 

2019 Apresentação oral de artigo científico “Effects of cooking on free amino 

acids and major metabolites changes in beef of different shear forces by 

HR-MAS NMR”, durante o 65th International Congress of Meat Sciece and 

Technology – ICoMST, em Potsdam – Alemanha. 

2019 Palestrante durante a “Feira das Profissões”, com o título “O curso e a 

carreira do Médico Veterinário”, realizado pelo Colégio Arena para 

estudantes do ensino médio em Goiânia-GO. 

2019 Palestrante no curso de “Realidades da produção intensiva de bovinos 

de corte”, com o título “Efeitos do Dry-Aging na qualidade sensorial da 

carne bovina” durante a IX Semana Acadêmica de Zootecnia – IX 

SEZOO, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 

2019 Palestrante junto ao Grupo de Estudos em Patologia Veterinária – 

GEPAV, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com o título 

“Importância da patologia na inspeção de carnes”. 

2020 Palestrante no curso de “Uso da parasitologia como peça chave na 

bovinocultura”, com o título “Importância da parasitologia na inspeção de 

carnes” durante a XXXI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – 

XXXI SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 Palestrante no “Núcleo de Estudos em Qualidade de Carnes da UFG – 

Macelleria-UFG”, com o título “Metabolismo do glicogênio na conversão 

músculo em carnes”, na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

2020 Palestrante no curso de “Avaliação e tipificação de carcaças bovinas”, 

com o título “Sistema australiana de avaliação de carcaças bovinas” 

durante a XXXI Semana de Medicina Veterinária de Goiânia – XXXI 

SEVET, promovida pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 
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2020 Curso EAD “Manipulação de produtos cárneos e combate à carne 

clandestina”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Goiás – 

MPGO, destinado a servidores das Vigilâncias Sanitárias Municipais 

(VISAMs) do Estado de Goiás, comerciantes de produtos cárneos, 

membros, servidores e assessores do MPGO. 

 

 

10. RECEBIMENTO DE COMENDAS E PREMIAÇÕES ADVINDAS DO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

 Como mencionado anteriormente neste memorial, durante minha 

trajetória acadêmica sempre tive uma grande dedicação às atividades de ensino, 

com grande destaque ao ensino de graduação. Como forma de estímulo ao 

aprendizado, buscando transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva, 

sempre busquei aprimorar as metodologias didático-pedagógicas adotadas em 

minhas aulas. Isso me levou a uma aproximação e contato direto com os 

estudantes, fazendo com que eu pudesse compreendê-los, objetivando maior 

assimilação do conteúdo, tornando as aulas mais agradáveis. 

 Assim, ao longo da carreira, recebi diversas homenagens como professor, 

pelas turmas concluintes dos cursos de graduação. Cada homenagem recebida, 

além de me deixar extremamente feliz e honrado, servia como um estímulo para 

buscar sempre me doar ao máximo, contribuindo na formação profissional e 

pessoal dos estudantes. Não há gratidão maior que receber homenagens como 

estas, em um momento tão especial e marcante na vida dos formandos, onde 

nas cerimônias, junto com amigos e familiares, somos lembrados como parte 

importante em sua formação. As homenagens recebidas pelos formandos nos 

vários anos foram diversas, seja como Professor Homenageado, Professor da 

Aula da Saudade, Padrinho da Turma ou também como Nome da Turma, sempre 

muito emocionante! 

 Minha primeira homenagem recebida ocorreu quando ainda era professor 

substituto, junto à disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados para o curso 

de graduação em Medicina Veterinária da UFMG, em 1995. Entretanto, naquela 
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época a homenagem foi informal, sem documento comprobatório. Mas esta 

singela homenagem foi, sem dúvida, um grande estímulo à minha carreira 

docente. 

 Em minha carreira docente na EVZ/UFG, iniciada em 1996, minha 

primeira homenagem foi recebida logo na primeira turma em que ministrei aulas, 

para os formandos no ano de 1997. De forma muito gratificante e honrosa, fui 

um dos professores homenageados, em uma turma que contava, entre seus 

alunos, com futuros professores da própria EVZ, como a Profª. Rosângela de 

Oliveira Alves e o Prof. Juliano José Resende Fernandes. A partir de então, com 

este grande estímulo à carreira, outras homenagens foram recebidas. Apresento 

no Quadro 22 a relação de homenagens recebidas ao longo da carreira docente 

na UFG. 

 

Quadro 22. Relação de homenagens recebidas, advindas de atividades 

docentes ao longo da carreira docente. 

ANO HOMENAGEM TURMA/ENTIDADE 

1997 Professor Homenageado Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG. 

2001 Professor Nome da Turma Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2006 Professor Homenageado Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2007 Professor Padrinho da Turma e 

Professor da Aula da Saudade 

Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2008 Professor Homenageado e 

Professor da Aula da Saudade 

Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2010 – 1  Professor Homenageado Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2010 – 2  Professor da Aula da Saudade Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2011 – 1  Professor da Aula da Saudade Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2011 – 2  Professor Homenageado e 

Professor da Aula da Saudade 

Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 
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2012 – 1  Professor Homenageado Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

2014 Cerificado de Serviços Relevantes Serviços Relevantes como membro da 

Comissão de Sanidade Animal do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária – CRMV-

GO, no período de 15/09/2011 a 14/09/2014. 

2015 – 2  Professor da Aula da Saudade Formandos em Medicina Veterinária da 

EVZ/UFG 

 

 

11. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU DE ARBITRAGEM 

DE PRODUÇÃO INTELECTUAL E/OU ARTÍSTICA 

 

 Com o passar dos anos, durante a carreira, tive a oportunidade de poder 

colaborar, participando de atividades editoriais e de arbitragem de produção 

intelectual, como por exemplo, atuando como pareceristas Ad hoc em diversos 

periódicos científicos, nas áreas de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia 

de Alimentos e afins, bem como parecerista/julgador ou membro de comissões 

científicas em eventos regionais, nacionais e internacionais. Estas atividades se 

intensificaram após a conclusão do meu Doutorado, no ano de 2005.  

 Atuei também como consultor Ad hoc na revisão e publicação do livro 

intitulado “Inspeção e Higiene de Carnes”, de autoria de Paulo Sérgio de Arruda 

Pinto, publicado pela Editora UFV, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas 

Gerais. 

 Participei como membro do Comitê de Área Interno da Revista Ciência 

Animal Brasileira da EVZ/UFG e, também, como membro da Comissão Editorial 

da mesma Revista, no período de 2006 a 2018. 

 Como parecerista Ad hoc tenho colaborado regularmente com os 

seguintes periódicos: 

• Ciência Animal Brasileira – EVZ/UFG 

• Brazilian Journal of Food Technology 

• Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMG  
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• Boletim de Indústria Animal – IZ/USP 

• Ciência Rural – UFSM 

• Ars Veterinária – Universidade de Vila Velha – UVV  

• Revista de Economia e Sociologia Rural – Universidade de Passo Fundo 

– UPF. 

 

 Como parecerista/julgador em eventos científicos, colaborei com os 

seguintes eventos: 

• Membro do Comitê Científico do IV Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes, realizado em Campinas-SP, no ano de 2007. 

• Membro do Comitê Científico do V Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes, realizado em São Paulo-SP, no ano de 2009. 

• Membro do Comitê Científico do VI Congresso Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia de Carnes, realizado em São Pedro-SP, no ano de 2011. 

• Revisor de Trabalhos Científicos durante o IX Congresso Brasileiro de 

Buiatria, realizado em Goiânia, no ano de 2011. 

• Avaliador de Trabalhos Candidatos aos Prêmios, durante o IX Congresso 

Brasileiro de Buiatria, realizado em Goiânia, no ano de 2011. 

• Membro da Comissão de Projetos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal da EVZ/UFG, nível Mestrado, no ano de 2013. 

• Membro de Banca Examinadora de Projetos do Processo Seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG 2017, 

Edital nº 02/2016, de 16 a 18/11/2016. 

• Avaliador de Resumos do II Encontro Científico da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da UFG, realizado em Goiânia-GO, de 29 a 30/05/2017. 

• Avaliador das Apresentações de Pôsteres do II Encontro Científico da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, realizado em Goiânia-GO, de 

29 a 30/05/2017. 

• Avaliador Ad hoc dos trabalhos científicos submetidos ao Zootecnia Brasil 

– 55ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia e 28º 

Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC, realizado em Goiânia-GO, 

no ano de 2018. 
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• Avaliador de Resumos do III Encontro Científico da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da UFG, realizado em Goiânia-GO, de 14 a 15/05/2018. 

• Membro da Comissão Avaliadora de Apresentação Oral do III Encontro 

Científico da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, realizado em 

Goiânia-GO, de 14 a 15/05/2018. 

• Avaliador e revisor de trabalhos científicos durante a 5th International 

Conference on Agricultural and Biological Sciences – ABS 2019, no ano 

de 2019. 

• Revisor dos trabalhos científicos submetidos 29º Congresso Brasileiro de 

Zootecnia - ZOOTEC, realizado em Uberaba-MG, no ano de 2019. 

• Assessor ad hoc do IV Encontro Científico da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG, realizado em Goiânia-GO, de 03 a 04/06/2019. 

• Membro de Banca Examinadora de Apresentação de Projetos do 

Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

EVZ/UFG 2020, de 21 a 23/10/2019. 

• Presidente da Comissão de Seleção para o Programa de Residência 

Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos – primeira turma, no 

ano de 2021. 

• Presidente da Comissão de Seleção para o Programa de Residência 

Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos – segunda turma, no 

ano de 2022. 

 

12. ASSESSORIA, CONSULTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

FOMENTO À PESQUISA, AO ENSINO OU À EXTENSÃO 

 

 Participei, ao longo da carreira, em duas consultorias para julgamento de 

projetos apresentados à órgãos de fomento à pesquisa: 

 

• Membro do Comitê de Especialistas para análise e julgamento de mérito 

das propostas submetidas à Chamada Pública nº 10/2014 – Bolsas de 

Iniciação Científica, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
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Goiás – FAPEG, conforme Portaria nº 022/2015, do Gabinete da 

Presidência da FAPEG. 

 

• Consultoria Ad hoc para análise de propostas apresentadas ao Edital 

04/2021 – Demanda Espontânea da Superintendência Científica, 

Tecnológica e de Inovação – SUCTI – Coordenação de Bolsas e Eventos, 

da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em 

dezembro de 2021. 

 

 Além disso, participei de algumas ações de assessoria e/ou consultoria 

em órgãos públicos ou entidades de classe, como por exemplo: 

 

• Membro de Comissão Técnica intitulada “Comissão Estadual em 

Sanidade Animal” do Conselho Regional de Medicina Veterinária de 

Goiás – CRMV-GO, durante o período de 2008 a 2018. 

• Membro suplente do Comitê de Ética no Uso de Animais da UFG – CEUA 

e do HC/UFG – Portaria nº 2540/2011 – Reitoria da UFG, de 2011 a 2013. 

• Representante da UFG junto à “Câmara Temática de Saúde Animal, 

Inspeção e Defesa Agropecuária” da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás – SEAPA, de 2020 até o 

presente momento. 

• Representante da UFG junto ao Grupo de Trabalho Estadual do Selo Arte 

para Produtos Cárneos Artesanais – GT Arte, da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás – SEAPA – 

Portaria nº107/2021 – SEAPA, de 2021 até o presente momento. 
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13. EXERCÍCIO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E/OU 

COLEGIADOS CENTRAIS E/OU DE DIRETORIA/CHEFIA DE 

UNIDADES/SETORES E/OU DE REPRESENTAÇÃO 

 

 Sempre tive participação ativa em cargos administrativos ao longo da 

carreira. Entendo que é uma função extremamente importante participar das 

ações de administração de setores, departamentos, unidades acadêmicas e da 

administração superior, além das ações voltadas ao ensino, pesquisa e 

extensão. Tecerei comentários acerca dos cargos e atividades administrativas 

mais relevantes, e listarei as demais atividades posteriormente. 

 Logo no semestre seguinte ao início de minhas atividades como docente 

na EVZ/UFG, já no ano de 1997, recebi minhas primeiras missões 

administrativas, sendo a primeira como membro da comissão responsável pela 

recepção de votos durante a eleição de representantes da Classe de Professor 

Adjunto junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD/UFG 

(Portaria EV nº 043/1997), e a segunda como membro da Comissão de 

Adequação da carga horária de aulas ministradas pelos docentes da EV à nova 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB, juntamente com os professores Nilo Sérgio 

Troncoso Chaves - Presidente (In memoriam), Beneval Rosa e Maria Lúcia 

Gambarini Meirinhos (Portarias EV nº 052 e nº 054/1997). Assim, iniciava-se 

minha trajetória em atividades administrativas na EVZ. 

 No ano seguinte, com a posse do novo Diretor da Escola de Veterinária, 

Prof. Dr. Ary da Silva Rodrigues, fui convidado a assumir a Coordenação de 

Estágios da Escola de Veterinária (Portaria nº 032/1998). Me senti muito honrado 

com o convite e o desafio da função. Na época, a Coordenação de Estágios era 

conhecida como Comissão de Estágio da Escola de Veterinária, que foi então 

presidida por mim, juntamente com os professores Geysa Fleury Orsine e 

Percílio Brasil dos Passos, com quem tive muito orgulho de trabalhar e aprender. 

O crescimento pessoal e o entendimento de como funcionava a máquina 

administrativa foram notórios. Embora naquela época a Coordenação de 

Estágios não tivesse direito à voto nas reuniões do Conselho Diretor (CD), mas 

tinha assento e direito à voz nas reuniões de CD. Minha participação nestas 
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reuniões, muitas vezes calorosas, foram muito importantes no meu 

amadurecimento. Durante o período em que estive à frente da Coordenação de 

Estágios, fizemos uma grande reformulação e atualização do “Manual do 

Estágio”, que continha todas as informações e orientações necessárias aos 

alunos que saiam para realizar o último semestre do curso, o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório. Gostaria de agradecer também ao servidor técnico-

administrativo Luiz Calos Galvão, que ocupava o cargo de secretário 

administrativo da Coordenação de Estágios naquela época e muito me auxiliou 

na execução das atividades. Permaneci como Coordenador de Estágios até o 

final do ano 2000, pois em 2001 entraria em afastamento para cursar o 

Doutorado. 

 Durante o período de afastamento para realizar o Doutorado, entre os 

anos de 2001 e 2005, como realizei a Pós-Graduação na Unicamp, em 

Campinas-SP, as atividades administrativas na EVZ/UFG foram interrompidas. 

Após o meu período de afastamento e consequente retorno às atividades 

docentes regulares, reiniciei a minha participação na administração, ocupando 

cargos e realizando demais atividades administrativas, que serão listadas 

posteriormente. 

 Em junho de 2007 fui eleito para ocupar o cargo de Chefe do 

Departamento de Medicina Veterinária, por um mandato de dois anos (Portaria 

UFG nº 1628/2007), até junho de 2009, juntamente com a Profa. Rosângela de 

Oliveira Alves, como Subchefe, com quem tive muita honra em trabalhar. Foi um 

momento de muita responsabilidade e muito aprendizado nas funções 

administrativas. Parte deste aprendizado foi adquirido através do convívio e 

lições administrativas do Prof. Francisco de Carvalho Dias Filho, atualmente 

aposentado, que já havia ocupado o cargo de Chefe de Departamento em outras 

oportunidades e, sempre com muita habilidade, experiência e carinho, me 

orientou para que pudesse trilhar os caminhos e obter êxito na função. Ao 

Professor Francisco, nosso Chicão, meu muito obrigado!  

 Ao final deste mandato, fomos reeleitos para um segundo mandato, por 

mais dois anos, na chefia do Departamento de Medicina Veterinária, novamente 

junto com a Profa. Rosângela Alves de Oliveira, como Subchefe (Portaria nº 
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2632/2009). Estes quatro anos como Chefe do Departamento foram marcantes 

em meu crescimento pessoal e profissional, onde pude aprender e colaborar com 

a administração da EVZ. Foi um período de ampliação das relações 

interpessoais, com colegas docentes, servidores técnico-administrativos e 

prestadores de serviços terceirizados, bem como de aproximação e 

entendimento das atividades administrativas da nossa Unidade Acadêmica 

(EVZ) e da administração superior. Gostaria de agradecer ao servidor técnico-

administrativo João da Cunha, que exerceu a função de secretário do 

Departamento de Medicina Veterinária no período em que atuei como Chefe do 

Departamento, pelo companheirismo e serviços prestados. 

 No ano de 2016 fui nomeado como Subcoordenador do Centro de 

Pesquisa em Alimentos – CPA/EVZ/UFG, juntamente com o Prof. Edmar Soares 

Nicolau, atualmente aposentado, por um mandato de quatro anos (Portaria nº 

005/2016). Ao final deste mandato, fui novamente nomeado Subcoordenador do 

CPA, juntamente com a Profa. Cíntia Silva Minafra e Rezende, por um mandato 

de dois anos (Portaria EVZ nº 003/2020), sendo prorrogado por mais dois anos 

(Portaria EVZ nº 091/2022), função que exerço até o presente momento. Este 

foi, e ainda é, um dos maiores desafios de minha carreira como docente na área 

administrativa, pois afinal, são oito anos participando da Coordenação do Centro. 

O CPA foi idealizado e construído pelo Prof. Albenones José de Mesquita, 

Professor Emérito da EVZ, no início dos anos 90, tendo seu primeiro prédio 

inaugurado em 1994. Assim, desde o início de minha trajetória docente na EVZ, 

lotado no CPA, pude acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do Centro. 

Por isso, ao ser nomeado Subcoordenador do CPA me sinto muito feliz e 

honrado em poder participar das atividades administrativas de Coordenação. O 

CPA é um complexo de laboratórios de análises de água e alimentos de origem 

animal, como carnes, leite, ovos, pescado, mel e todos seus derivados, formado 

pelo Laboratório de Análises Microbiológicas – LMA, Laboratório de Análises 

Físico-Químicas – LFQ, Laboratório de Qualidade do Leite – LQL, Laboratório 

de Especialidades Biológicas – LEB e Laboratório de Inovação e Pesquisa – LIP. 

Presta serviços de análises de alimentos e água para órgãos oficiais de 

fiscalização, vinculados ao Ministério da Agricultura – MAPA, ou a órgãos 
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públicos estaduais e municipais, indústrias, produtores rurais, empresários e 

comunidade em geral.  

 No primeiro mandato atuando na Coordenação, passamos por inúmeras 

dificuldades financeiras, dificuldades no credenciamento do Laboratório de 

Físico-Química junto ao MAPA, problemas com equipe de colaboradores e 

analistas e, por fim, os desafios de superar a pandemia da Covid-19. Quando 

ainda faltavam alguns meses para o fim do primeiro mandato, com o início do 

período de confinamento e as orientações para o isolamento da população em 

suas residências, recebemos ofício do MAPA determinando a continuidade das 

atividades de análises laboratoriais, sob risco de problemas na cadeia de 

produção de alimentos de origem animal e desabastecimento geral da 

população. A falta de informações precisas e o medo da população e de 

colaboradores do CPA, nos fez passar por situações inusitadas para que 

pudéssemos dar continuidade ao trabalho rotineiro nos laboratórios. Neste 

momento de pandemia, eu conduzia a Coordenação do CPA sozinho, pois o 

Prof. Edmar, por questões de saúde e fatores de risco, necessitava cumprir o 

isolamento à risca. Trabalhamos incansavelmente todos os dias durante a 

pandemia. Graças às determinações de segurança e medidas preventivas 

adotadas na condução de nossas atividades, conseguimos superar os 

momentos mais difíceis da pandemia.   

 Com o início do segundo mandato como Subcoordenador, agora 

juntamente com a Profa. Cíntia, adotamos medidas mais severas e mudanças 

radicais em todos os setores do CPA, visando a recuperação do crescimento, a 

acreditação junto ao Inmetro e o credenciamento junto ao MAPA do Laboratório 

de Físico-Química – LFQ, bem como a ampliação do escopo analítico. Após 

muito esforço coletivo, finalmente conseguimos êxito no credenciamento do 

LFQ. Assim, atualmente os laboratórios de microbiologia – LMA, físico-química 

– LFQ e de qualidade do leite – LQL são acreditados pelo Inmetro e credenciados 

pelo Ministério da Agricultura – MAPA para a realização de análises oficiais de 

água e produtos de origem animal. O Laboratório do Qualidade do Leite – LQL 

é um dos 10 laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Qualidade do Leite 

– RBQL. Somos a única universidade do país a possuir três laboratórios 

credenciados junto ao MAPA, o que nos coloca em posição de destaque no 
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cenário nacional. Atualmente possuímos um escopo analítico para 396 análises 

de água e matrizes alimentares de origem animal como carne, leite, ovos, 

pescado, mel e seus derivados. Estamos em fase de ampliação de escopo 

analítico, com previsão de aumentarmos mais 102 análises, alcançando um 

número bastante expressivo, com quase 500 análises em nosso escopo. O CPA 

conta com aproximadamente 70 colaboradores em sua equipe, vinculados à 

Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE, bem como dois servidores técnico-

administrativos responsáveis pela Garantia da Qualidade do CPA e 

pesquisadores vinculados ao Centro, como dois alunos de Post-Doc, e 

estagiários. 

 O faturamento anual do CPA vem crescendo, atingindo valores que 

ultrapassam a casa dos dez milhões de reais ao ano, sendo responsável, 

também, por gerar receitas repassadas pelo Fundo Institucional à UFG e pelo 

Fundo Local à EVZ, importantes para a gestão administrativa, diante da 

escassez de recursos. A rotina diária na Coordenação é bastante árdua, intensa 

e de muita responsabilidade. Todas nossas ações, protocolos analíticos, 

equipamentos, estruturas físicas, corpo de colaboradores técnicos e analistas 

são auditados periodicamente, tanto pelo Inmetro quanto pelo MAPA. Eventuais 

não conformidades podem resultar em suspensão de atividades ou até mesmo 

na perda de acreditação e credenciamento, o que demonstra a necessidade de 

muita responsabilidade, atenção e dedicação às atividades da Coordenação. 

 Atualmente ocupo, também, o cargo de Membro suplente do Conselho 

Universitário da UFG – CONSUNI/UFG (Portaria nº 1365/2021). Esta atividade 

administrativa considero de extrema importância pois é neste Conselho 

Universitário onde as principais decisões e resoluções da UFG são discutidas e 

tomadas. Embora esteja como membro suplente, a participação nas reuniões é 

facultada a todos os membros, sendo dado direito a voto apenas a um dos 

membros representantes. Foi em reunião no CONSUNI que fiz a leitura e 

sustentação oral do relatório da Comissão de Avaliação de Concessão de Título 

de Professor Emérito da UFG aos professores aposentados da EVZ/UFG, 

Albenones José de Mesquita e Eurípedes Laurindo Lopes, Comissão presidida 

por mim. 
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 Entre as demais atividades administrativas realizadas, destaco a 

Coordenação de cursos de Pós-Graduação Lato sensu, como os de 

Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e de 

Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e, também, o 

Programa de Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos, ao 

qual ainda atuo como Coordenador. Entretanto, como a Coordenação destes 

cursos e do Programa de Residência já foi previamente citada, não inclui estas 

atividades na relação de atividades administrativas executadas. 

 Apresento, a seguir, a relação dos exercícios de cargos e atividades 

administrativas, com as respectivas Portarias, de realizados ao longo da carreira 

docente: 

 

• 1997 – Comissão responsável pela recepção de votos para eleição para 

escolha de representantes da classe de Prof. Adjunto na Comissão 

Permanente de Pessoal Docente – CPPD/UFG – Portaria nº 043/1997 – 

Diretoria da EV/UFG. 

• 1997 – Comissão de Adequação da carga horária de aulas ministradas 

por professores da EVZ à nova Lei de Diretrizes e Bases – LDB – Portarias 

nº 052 e nº 054/1997 – Diretoria da EV/UFG 

• 1998 a 2000 – Coordenador de Estágios (Presidente da Comissão de 

Estágios) EV/UFG – Portaria nº 032/1998 – Diretoria da EVUFG. 

• 2007 – Membro da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG – Portaria nº 048/2007 – 

Diretoria da EV/UFG. 

• 2007 – Membro da Comissão de Seleção do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG – Portaria nº 051/2007 – 

Diretoria da EV/UFG. 

• 2007 a 2011 – Responsável pelo Laboratório de Microbiologia de 

Graduação e Pós-Graduação do CPA/EV/UFG – Portaria nº 023/2007 – 

Diretoria da EV/UFG. 

• 2007 a 2009 – Chefe do Departamento de Medicina Veterinária da 

EV/UFG – Portaria nº 1628/2007 – Reitoria da UFG. 



Memorial: Cristiano Sales Prado 
 

150 
 

• 2009 a 2011 – Chefe do Departamento de Medicina Veterinária da 

EV/UFG – Portaria nº 2632/2009 – Reitoria da UFG. 

• 2010 – Membro da Comissão para Avaliação de Estágio Probatório e 

Progressão Vertical da EVZ/UFG – Portaria nº 034/2010 – Diretoria da 

EVZ/UFG. 

• 2011 – Membro da Comissão para discussão da proposta de Regimento 

e Composição do Conselho Consultivo do Hospital Veterinário da 

EVZ/UFG – Portaria nº 035/2011 – Diretoria da EVZ/UFG. 

• 2011 a 2013 – Membro suplente do Comitê de Ética no Uso de Animais 

da UFG – CEUA e do HC/UFG – Portaria nº 2540/2011 – Reitoria da UFG. 

• 2013 a 2016 – Membro de Comissão julgadora de equivalência de 

diplomas e certificados de cursos realizados no exterior com a do curso 

de Medicina Veterinária da EVZ/UFG – Portaria – nº 2461/2013 – 

PRPG/UFG. 

• 2013 a 2021 – Representante da EVZ/UFG junto ao Conselho de 

Representantes da Associação dos Docentes da UFG – ADUFG – 

Sindicato – Ofício EVZ/UFG nº 003/2013. 

• 2014 a 2016 – Membro do Comitê de Área Interno da Revista Ciência 

Animal Brasileira da EVZ/UFG – Portaria nº 096/2014 – Diretoria da 

EVZ/UFG. 

• 2015 a Atual – Coordenador do Laboratório de Especialidades Biológicas 

do Centro de Pesquisa em Alimentos – CPA/EVZ/UFG – Portaria nº 

011/2015 – DMV/EVZ/UFG. 

• 2015 a 2017 – Chefe do Setor de Inspeção e Tecnologia de Alimentos da 

EVZ/UFG – Portaria nº 001/2015 – DMV/EVZ/UFG. 

• 2016 a Atual – Subcoordenador do Centro de Pesquisa em Alimentos da 

EVZ/UFG – Portarias nº 005/2016, nº 003/2020 e nº 091/2022 – Diretoria 

da EVZ/UFG. 

• 2020 – Membro da Comissão de Elaboração de Critérios de Alocação de 

Vagas na EVZ/UFG – Portaria nº 124/2020 – Diretoria da EVZ/UFG. 

• 2021 a Atual – Membro suplente do Conselho Universitário da UFG – 

CONSUNI/UFG – Portaria nº 1365/2021 – Reitoria da UFG. 
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• 2021 – Presidente da Comissão de Avaliação de Concessão de Título de 

Professor Emérito da UFG aos professores aposentados da EVZ/UFG, 

Albenones José de Mesquita e Eurípedes Laurindo Lopes. 

• 2021 – Presidente da Comissão de Seleção para o Programa de 

Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos – Portaria 

nº 168/2021 – Diretoria da EVZ/UFG. 

 

14. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR 

 

 Entre as atividades relevantes em minha atuação como docente, que não 

se encaixariam em nenhum dos tópicos citados anteriormente, gostaria de 

destacar a importante e harmoniosa relação com órgãos públicos de 

fiscalização, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Isso se deve pela 

própria característica da área de atuação, em inspeção e tecnologia de produtos 

de origem animal, e também pelas atividades desenvolvidas na Coordenação do 

CPA, com seus laboratórios acreditados pelo Inmetro e credenciados pelo 

MAPA. Essa boa relação, em especial com o Ministério da Agricultura, com o 

Serviço de Inspeção Federal, através de suas Superintendências Estaduais e 

com a Agrodefesa, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Estado de Goiás, proporciona benefícios recíprocos, pois 

aproxima a academia, suas pesquisas e seu corpo docente extremamente 

qualificado, dos órgãos oficiais de fiscalização. 

 Além dos órgãos oficiais de fiscalização, é importante destacar o contato 

próximo e a boa relação com as indústrias de produtos de origem animal, em 

especial as indústrias frigoríficas. Assim, nos mantemos atualizados em 

inovações sobre instalações e equipamentos, bem como de processos 

tecnológicos de fabricação. Como contrapartida, colaboramos auxiliando na 

solução de problemas, desenvolvendo projetos de interesse das indústrias, 

colocando a pesquisa científica e a Universidade trabalhando em prol da 

evolução da ciência e da tecnologia. Neste sentido, devido a essa boa relação 

com as indústrias, somos sempre consultados sobre a possibilidade de indicação 
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de ex-alunos, Veterinários ou Zootecnistas, para serem contratados pelas 

empresas. Isso demonstra confiança em nosso trabalho e nos dá muita alegria 

em poder realizar o sonho dos jovens recém-egressos da EVZ/UFG. Tenho a 

imensa satisfação em reencontrar ex-alunos trabalhando em abatedouros 

frigoríficos, alguns deles indicados por mim, ou que despertaram interesse na 

área após assistirem nossas aulas e trilharam seus caminhos posteriormente. 

 Não poderia deixar de citar as atividades relacionadas à 

internacionalização, como o período sabático realizado no Instituto de 

Agroquímica Y Tecnologia de Alimentos – IATA, junto à Universidade de 

Valência, na Espanha, onde permaneci por dois meses, no ano de 2010, além 

das já citadas participações em congressos internacionais. Me refiro aqui, em 

especial, à já citadas participações nos eventos da Comissão Econômica para 

Europa das Nações Unidas (United Nations Economic Commission for Europe – 

UNECE), nas Sessões Especializadas em Padronização de Carnes, onde 

embora as reuniões tenham representantes governamentais dos diversos países 

membros, em sua maioria, a participação da academia é sempre desejada e 

esperada. Ressalto aqui, comentário feito pelo chairman e presidente da última 

reunião, Dr. Ian King, do AUS-MEAT Austrália, realizada em Genebra – Suíça, 

na sede da ONU, que agradeceu minha participação e presença, e reforçou a 

importância da participação da academia nos eventos. Comentou, também, 

sobre a ausência de representantes governamentais de países da América do 

Sul, em especial, Brasil e Argentina, grandes produtores e exportadores de 

carnes. 

 Uma das atividades relevantes, e que foi extremamente marcante e 

importante em minha trajetória docente foi a minha participação no pleito para 

disputa das eleições para Diretor da EVZ, no ano de 2006. Disputei a eleição 

como candidato ao cargo de Diretor, juntamente com a Profa. Maria Lúcia 

Gambarini Meirinhos, para o cargo de Vice-Diretora, como chapa de oposição. 

Foi a primeira eleição na história da EVZ com duas chapas concorrentes ao 

cargo de direção. Na época, a chapa de situação foi formada pelo Prof. Eugênio 

Gonçalves de Araújo, então Vice-Diretor no mandato do Prof. Eurípedes 

Laurindo Lopes, como candidato ao cargo de diretor, juntamente com o Prof. 

Marcos Barcellos Café, como candidato a cargo de Vice-Diretor. Foi uma eleição 
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muito disputada, com campanha aberta, apresentação de propostas e projetos, 

debates entre os candidatos, inclusive com carro de som em pátio aberto da 

EVZ, com participação de docentes, servidores técnico-administrativos e 

estudantes, perguntas, réplicas e tréplicas em debates. O Prof. Eugênio, então 

Vice-Diretor, havia disputado, meses antes à eleição para direção da EVZ, a 

eleição para o cargo de Reitor da UFG, que acabou sendo vencida pelo Prof. 

Edward Madureira Brasil.  

Apesar da disputa acirrada, a eleição para a direção da EVZ ocorreu em 

um ambiente bastante democrático, de muita lealdade e respeito entre os 

candidatos. Tivemos uma votação expressiva na categoria docentes, ficando 

próximos ao empate com a chapa da situação, perdemos na categoria de 

servidores técnico-administrativos, mas vencemos de forma bastante expressiva 

na categoria de discentes. Como a eleição naquele pleito foi paritária, a chapa 

vencedora foi a da situação, do Prof. Eugênio. Embora tenhamos saídos como 

perdedores na eleição, me senti um vitorioso. A disputa, a campanha, o 

conhecimento do funcionamento da estrutura administrativa, o contato e relação 

com colegas, servidores e alunos, me fez adquirir uma experiência e 

aprendizado inigualáveis. O crescimento pessoal e profissional que obtive com 

a participação neste pleito me tornou mais maduro e respeitado. Sempre 

comento com colegas sobre minha participação nesta eleição que foi um dos 

momentos mais importantes e de crescimento em minha carreira docente junto 

a EVZ. 

Gostaria de destacar que, como docente, colaborei durante 10 anos com 

as comissões técnicas do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás 

– CRMV-GO, durante o período de 2008 a 2018, participando da Comissão 

Estadual em Sanidade Animal, onde, juntamente com colegas veterinários 

atuantes nos diversos setores, discutimos e auxiliamos em questões 

relacionadas à sanidade animal estadual e nacional. 

Atuei também como Representante da Escola de Veterinária e Zootecnia 

junto ao Conselho de Representantes da Associação dos Docentes da UFG – 

ADUFG – Sindicato, durante oito anos, entre os anos de 2013 e 2021. 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Já havia escutado de alguns colegas que a redação do memorial 

acadêmico para promoção para o cargo de Professor Titular mexeria com 

emoções e sentimentos. Eles tinham razão! Relembrar momentos marcantes, 

não apenas acadêmicos, mas também pessoais, fizeram meu coração bater 

mais forte. Lembrar da infância, dos parentes queridos, das primeiras escolas, 

da graduação, colação de grau, pós-graduações e descrever toda a trajetória 

acadêmica na UFG me trouxe uma gama de sentimentos, em sua maioria de 

alegria, de satisfação, de dever cumprido, mas também de saudades. Ao 

relacionar as diversas atividades descritas neste memorial acadêmico, lendo e 

digitando nomes de ex-alunos, ex-orientados, bancas, defesas etc. os flashes de 

memória foram constantes. Lembrei de rostos, de lugares, de momentos... 

quanta saudade! 

 Acredito que neste memorial algumas atividades não tenham sido 

descritas, principalmente as dos primeiros anos de carreira. Isso porque algumas 

atividades não foram documentadas ou talvez porque naquela época ainda não 

tinha o hábito de arquivar os documentos para o futuro. A pandemia do Covid-

19 também influenciou na realização das atividades acadêmicas. As incertezas, 

os medos, o isolamento social, o uso de máscaras, as aulas remotas, as reuniões 

virtuais, foram momentos marcantes nestes últimos anos. Superar as 

dificuldades impostas pela pandemia não foi apenas uma questão de se manter 

vivo, mas também de enfrentar e superar os problemas emocionais, tão 

frequentes entre nós, colegas, familiares e estudantes, durante este período. 

Estamos, aos poucos, tentando voltar ao normal, retomando a vida, os 

encontros, os abraços e, para nossa alegria, as atividades acadêmicas 

presenciais. Durante a pandemia, além das atividades na Coordenação do 

Centro de Pesquisa em Alimentos, que não foram interrompidas, me dediquei ao 

máximo a aprender a operar e trabalhar com as plataformas de reuniões virtuais, 

para que pudesse ministrar boas aulas de forma remota, tentando minimizar os 

prejuízos acadêmicos aos estudantes com a ausência de aulas presenciais. Foi 

uma época de muito aprendizado e esforço, mas acredito ter obtido sucesso em 
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conseguir transmitir conhecimentos e auxiliar na formação acadêmica dos 

estudantes. 

 Ao fazer uma avaliação de minha trajetória acadêmica, posso afirmar que 

me dediquei intensamente a desenvolver as atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão. Sempre tive um vínculo maior com as atividades de ensino, 

onde percebo que minha vocação se destaca, e com as atividades de extensão. 

Tenho um enorme prazer em estar em sala de aula, seja na graduação ou na 

pós-graduação, transmitindo conhecimentos, buscando metodologias e 

estratégias de ensino diferenciadas para ampliar a assimilação de conteúdo e o 

aprendizado. Ver o brilho no olhar de cada um dos alunos, com gana de 

aprender, e saber que eu pude contribuir com suas formações e crescimentos 

profissionais não tem preço! A criação e Coordenação do Programa de 

Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos é um sonho 

realizado, pois permite qualificar jovens recém-egressos em atividades práticas 

nos frigoríficos e, principalmente, permitir que ingressem no mercado de 

trabalho. Proporcionar isto aos estudantes é extremamente gratificante!  

 Confesso que estar vivendo este momento, pleiteando alcançar o nível 

mais alto na carreira, é estar tornando um sonho como realidade. Não foi uma 

trajetória fácil, livre de espinhos, sem turbulências, mas foram estes obstáculos 

e dificuldades que me ensinaram e me motivaram a seguir e crescer. Afinal, 

como diz o ditado, “mares calmos não fazem bons marinheiros”. As críticas 

constritivas e os bons conselhos de colegas mais experientes me impulsionaram 

e me mantiveram no trilho certo, para alcançar êxito e conseguir realizar com 

maestria as atividades docentes. Entre erros e acertos, frustrações e alegrias, 

tenho certeza de que o saldo foi positivo, muito positivo. Sei que isto não 

representará o fim de um ciclo ou de uma carreira, mas que servirá de estímulo 

para continuar evoluindo, crescendo e trabalhando em prol do ensino, da ciência 

e da tecnologia. Não é um ponto final, mas sim uma responsabilidade gigantesca 

em possuir um título de Professor Titular da EVZ/UFG e representá-lo com 

dignidade, com dedicação e afinco, fazendo jus à grandeza de nossa Unidade 

Acadêmica e de nossa Instituição de Ensino. Meu trabalho e dedicação seguirá 

firme, participando ativamente das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

colaborando na parta administrativa, especialmente junto à Coordenação do 
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CPA, auxiliando na formação dos estudantes, na evolução da ciência, no retorno 

à sociedade e no crescimento da EVZ e da UFG. 

 Sou muito grato à Universidade Federal de Goiás e à Escola de 

Veterinária e Zootecnia por me receber e ser tão bem acolhido. São 26 anos de 

carreira nesta casa, que tenho muito orgulho em fazer parte e representá-la. Não 

poderia deixar de manifestar meus agradecimentos à cidade de Goiânia e ao 

povo goiano, tão receptivo, acolhedor e amoroso, terra natal dos meus quatro 

filhos, com muito orgulho. 

 Para finalizar, gostaria de agradecer e dedicar este memorial a todos que 

participaram, de uma forma ou de outra, de minha carreira acadêmica. Sou muito 

grato a todos da UFG e da EVZ, docentes da ativa e aposentados, servidores 

técnico-administrativos, colaboradores do CPA, prestadores de serviços 

terceirizados e a todos os estudantes, de graduação ou pós-graduação, a quem 

tive o prazer de lecionar e conviver. A todos vocês, meu MUITO OBRIGADO! 

  

 


