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ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/
COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV
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Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta

6

minutos, no Anfiteatro Prof. João Francisco Coelho de Oliveira no Hospital

7

Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria, reuniu-se em caráter ordinário o

8

Colegiado/Comissão de Gestão do Programa de Pós-Graduação em Medicina

9

Veterinária. Compareceram os seguintes membros: professores Fernanda Silveira

10

Flores

Vogel

(coordenadora),

Glaucia Denise

Kommers

(Coordenadora

11

Substituta), Agueda Castagna de Vargas, Eduardo Furtado Flores, Marta

12

Lizandra do Rego Leal, Maurício Veloso Brun, Sonia Terezinha dos Anjos

13

Lopes, Rafael Almeida Fighera, os representantes discentes Maiara Sanitá Tafner

14

Ferreira (doutorado), Claudia Balzan (mestrado) e Maria Moro da Rosa (Secretária

15

do PPGMV). O primeiro assunto da pauta foi a leitura da Ata 10/2014. Passando

16

para o segundo item, foi lido o comunicado da PRPGP sobre o orçamento 2015 em

17

que a CAPES vai manter a mesma disponibilidade de recursos do ano de 2014. No

18

terceiro ponto foi discutido sobre a situação de alunos bolsistas que trabalham. Foi

19

sugerido discutir a possibilidade de penalizar os orientadores dos alunos que

20

mantem atividade remunerada com bolsa. A Comissão de Bolsa irá fazer uma

21

reunião com os alunos para investigar melhor a situação e trazer um parecer para a

22

próxima reunião do colegiado. No quarto item da pauta foi apresentada a solicitação

23

da professora Sonia Terezinha dos Anjos Lopes de adesão de serviços voluntários,

24

foi lido o documento referente ao espaço físico do Laboratório de Análises Clínicas e

25

no Laboratório Bioquímica e de Estresse Oxidativo do Hospital Veterinário

26

disponibilizado pela professora Cinthia Melazzo de Andrade para ser utilizado pelos

27

orientandos que foi aprovada por unanimidade, para a professora Sonia permanecer

28

até dezembro de dois mil e dezesseis. No quinto ponto foram realizadas as análises

29

e aprovação dos relatórios de atividades posdoc de Deniz Anziliero e de Erika Toledo

30

da Fonseca. No sexto item da pauta foram homologadas as eleições de

31

coordenador, coordenador substituto e representes de área. No sétimo assunto foi

32

lido o Memorando 03/2015 do DCPA para abertura de concurso citando as área e

33

sub área que está de acordo coma as normas do CNPq. Nas comunicações gerais a

34

professora Fernanda colocou a solicitação da AUGM sobre o interesse do Programa
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em receber alunos de mestrado, doutorado e posdoc e também docentes. Foi
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colocada a proposta para credenciar novos docentes. Nada mais havendo a ser

3

tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV,

4

lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos demais membros

5

presentes.
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Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora)

9

Glaucia Denise Kommers (coord. subst.)

Agueda Castagna de Vargas

Eduardo Furtado Flores

Marta Lizandra do Rego Leal

Maurício Veloso Brun

Sonia Terezinha dos Anjos Lopes

Rafael Almeida Fighera

Maiara Sanitá Tafner Ferreira

Claudia Balzan

Maria Moro da Rosa

