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Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e

6

trinta 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, Alfredo Quites

11

Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo

12

Furtado Flores, Maurício Veloso Brun, Rafael Almeida Fighera, as representantes

13

discentes Thirssa Helena Grando (doutorado) Alessandra Bridi (mestrado) e Maria

14

Moro da Rosa (Secretária do PPGMV). O primeiro assunto da pauta foi a escolha de

15

um novo orientador para os doutorandos Antônio Soares Coutinho Junior e Francieli

16

Marconato, tendo em vista a aposentaria do professor Ney Luis Pippi. Foi dado um

17

prazo para a área de Cirurgia e Clínica Veterinária consultar os docentes sobre o

18

interesse em assumir essas orientações. No segundo item da reunião foram aprovadas

19

as co-orientações do professor Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho para o aluno de

20

mestrado Matheus Pippi da Rosa e da aluna de posdoc Kalyne Bertolin para a aluna

21

de mestrado Alessandra Bridi. No terceiro assunto da pauta foram homologadas as

22

vagas do Edital de seleção para o segundo semestre de dois mil e dezesseis. No

23

quarto ponto foram discutidos os critérios para a implementação de bolsa PNPD –

24

CAPES que está disponível no Programa. Para a bolsa que está disponível no

25

momento e cujo edital já foi divulgado, ficou definido que a classificação será de acordo

26

com a produção científica dos candidatos. A bolsa terá duração de um ano, renovável

27

por mais um, mediante a apresentação e aprovação do relatório de atividades no

28

Colegiado. Na próxima reunião serão discutidos os critérios para as futuras

29

concessões dessa bolsa. No quinto item foi aprovada a criação da disciplina

30

“Seminários de Projetos de Dissertação”, com um crédito, envolvendo apresentação e

31

qualificação dos projetos de dissertação de alunos de Mestrado. O responsável pela

32

disciplina será o Coordenador do Programa. Nas comunicações gerais, a

33

coordenadora colocou que a maioria dos docentes solicitou a divulgação individual da

34

pontuação do ranking para cada professor, mas houve uma grande insistência de
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alguns docentes em saber a sua posição no ranking em relação aos demais colegas.
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Ficou estabelecido que será discutida, posteriormente, nova forma de distribuição do

3

recurso PROEX. Foi comentado sobre sanções e/ou providências a serem adotadas

4

com docentes-orientadores que não comparecem aos seminários e/ou se negam a

5

avaliar os mesmos. Foi discutida a possibilidade de que todos os docentes do PPGMV

6

devem participar, pelo menos uma vez, como banca avaliadora do Seminário. A

7

Comissão de Bolsas comunicou que tem recebido denúncias de que existem alunos

8

com bolsa residindo em outra cidade, contrariando as normas do PPGMV. Nada mais

9

havendo a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária

10

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

11

membros presentes.
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Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora)
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