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ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/
COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV
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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta

6

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

7

da Universidade Federal de Santa Maria, reuniu-se em caráter ordinário o Colegiado
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do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Compareceram os
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seguintes membros: professores Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora),

10

Glaucia Denise Kommers, Alfredo Quites Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon

11

Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo Furtado Flores, Rafael Almeida

12

Fighera, os representantes discentes Jaíne Soares de Paula Vasconcellos

13

(doutorado) Dênis Antonio Ferrarin (mestrado) e Maria Moro da Rosa (secretária do

14

PPGMV). No primeiro ponto da pauta foi realizada a leitura e aprovação da Ata

15

11/2017. No segundo item da pauta foram aprovadas as seguintes coorientações: da

16

professora Kalyne Bertolin para a doutoranda Simone Stefanello; de Cássia Bagolin

17

da Silva para o doutorando Guilherme Lopes Dornelles; da professora do Instituto

18

Federal Farroupilha Letícia Trevisan Gressler para a mestranda Bibiana Petri da

19

Silveira e do professor da UNIJUÍ Alfredo Skrebsky Cezar para a doutoranda Caroline

20

Zamperete Reginato. No terceiro item da reunião foi lida a correspondência de Camila

21

Cantarelli, que informa o seu afastamento para realização de parte da pesquisa de

22

doutorado em Hagyard Equine Medical Institute em Lexington – EUA. No quarto ponto

23

da pauta foi aprovada a prorrogação de contrato de professor visitante de Kalyne

24

Bertolin. No quinto item foi discutido o edital da FAPERGS com duas vagas de docfix

25

para o PPGMV. Ficou estabelecido que será realizada uma chamada interna para que

26

os docentes indiquem candidatos. Os documentos exigidos serão o currículo Lattes

27

do orientador/supervisor, do candidato e o projeto de pesquisa. A seleção será

28

realizada com base na pontuação dos currículos, atribuindo-se 50% para cada um

29

(orientador e candidato). As propostas serão avaliadas por uma comissão formada

30

pelos professores Alfredo Quites Antoniazzi, Fernanda Silveira Flores Vogel e Glaucia

31

Denise Kommers. As propostas aprovadas (duas), serão então encaminhadas

32

formalmente à FAPERGS. No outro assunto da reunião foi lido o processo aberto pelo

33

professor Luis Antonio Sangioni sobre atos de sua orientada, mestranda Laís Giuliani

34

Felipetto, que marcou a data e banca da defesa de dissertação, sem sua anuência,

35

utilizando a senha do professor no Portal. Após discussão, o PPGMV entendeu que

36

não é sua competência tomar atitude alguma em relação ao caso, além de tomar

37

conhecimento e dar ciência no processo. No sétimo ponto foi homologada a abertura

38

de vagas para seleção do segundo semestre dos docentes que não classificaram ou
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não tiveram candidatos inscritos na seleção do primeiro semestre do ano de dois mil

2

e dezoito. Sob consulta do professor Bayard, ficou decidido que poderia-se abrir vaga

3

em outro nível (mestrado/doutorado) daquele em que a vaga não foi preenchida. No

4

oitavo item foi amplamente discutida a situação dos doutorandos Heloisa Einloft Palma

5

e Miguel Gallio, que defenderam a tese em março de dois mil e dezessete e ainda não

6

entregaram os documentos definitivos para emissão do diploma, um ano após a

7

defesa. Ficou decidido que será feita consulta junto a PRPGP sobre como conduzir

8

essa situação. No nono ponto da reunião foi lida a correspondência da professora

9

Silvia Gonzalez Monteiro enviada para a coordenação do PPGMV fazendo vários

10

questionamentos sobre a clareza da prestação de contas dos recursos PROEX, sobre

11

os critérios avaliados para formação do ranking, sobre os critérios para distribuição de

12

bolsas e posicionamento no ranking, etc. Ficou decidido que o PPGMV elaboraria e

13

enviaria uma resposta, por escrito, aos questionamentos da professora Silvia. Nada

14

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

15

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

16

demais membros presentes.
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