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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta

7

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

8

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

9

do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Compareceram os

10

seguintes membros: professores Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora),

11

Glaucia Denise Kommers, Alfredo Quites Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon

12

Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo Furtado Flores, Maurício Veloso

13

Brun, Rafael Almeida Fighera as representantes discentes Thirssa Helena Grando

14

(doutorado), Laís Giuliani Felipetto (mestrado) e Maria Moro da Rosa (secretária do

15

PPGMV). No primeiro ponto, foi analisada e permitida a presença do professor

16

Alexandre Krause na reunião, o qual que solicitou a reconsideração da sua colocação

17

no ranking, uma vez que ele não entregou o relatório CAPES no prazo estipulado

18

alegando um mal-entendido e, com isso, ficou na última colocação. Por cinco votos a

19

quatro foi deferido o pedido para relevar a falta de entrega no prazo e rever a posição

20

no ranking do professor Alexandre. No segundo assunto da pauta foi lida e aprovada

21

a Ata 16/2016. No terceiro item houve o credenciamento de novos docentes no

22

Programa. A professora Mariana Martins Flores foi credenciada como docente

23

permanente e o professor Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho foi credenciado como

24

docente colaborador. No quarto assunto foi homologado o edital para selecionar

25

bolsista PNPD/CAPES. Houve duas pessoas inscritas, sendo que Kalyne Bertolin ficou

26

em primeiro lugar, mas abriu mão por ter sido aprovada na seleção de Professor

27

Visitante, ficando a vaga para Andressa Bueno. No quinto ponto foi comunicado o

28

resultado da seleção para Professor Visitante. A banca foi composta pelos professores

29

Alfredo Quites Antoniazzi, Paulo Bayard Dias Gonçalves e Rudi Weiblen, tendo sido

30

aprovada Kalyne Bertolin. No sexto assunto foi colocado que a bolsa dos alunos que

31

saírem para o doutorado sanduíche será disponibilizada, pelo tempo que estes alunos

32

estiverem fora, para os alunos que estão sem bolsa. No entanto, os alunos que tiverem

33

bolsa do CNPq, quando retornarem terão bolsa CAPES, pelo fato de o CNPq não

34

prever restituição da bolsa nestas condições. No sétimo item da pauta foram lidas as

35

correspondências da professora Marta Lizandra do Rego Leal, colocando à disposição

36

a orientação da aluna Simone Stefanello e desta, solicitando a orientação do professor
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Alfredo Quites Antoniazzi, alteração que foi deferida pelo colegiado. No oitavo ponto

2

foi enfatizada a necessidade de conferência do Plano de Estudos pelos pós-

3

graduandos, para verificar se as disciplinas previstas foram cursadas e devidamente

4

lançadas pelo professor responsável. No nono item da pauta foi comentado sobre

5

casos de entrega de tese fora de prazo, poucos dias antes da defesa prevista. Por

6

isso, ficou determinado que, a partir de hoje, o aluno deverá enviar o projeto de

7

qualificação, a Tese ou Dissertação, antes de marcar a defesa no sistema. Somente

8

será aberto o processo no sistema após o recebimento destes documentos. No décimo

9

assunto da pauta foi lida a correspondência do Professor Daniel Curvello de Mendonça

10

Müller desistindo de ser representante do CEUA. O Programa ficou de indicar novo

11

representante, a ser definido em breve. No outro ponto foi solicitada a atualização das

12

ementas e das referências bibliográficas das disciplinas, até final do mês de abril, para

13

efeitos da avaliação quadrienal. No próximo assunto foi definido o período dos

14

Seminários, entre os dias três e sete de julho do corrente ano. Além de trabalhos

15

apresentados como artigos científicos, serão permitidas revisões de literatura (desde

16

que aceitas ou publicadas no último ano), relatos de caso e metanálise. As avaliações

17

de mérito e apresentação serão de responsabilidade dos dois avaliadores e da

18

comissão organizadora. No outro assunto foram homologados os pedidos de

19

prorrogação de tempo de defesa de mestrado dos alunos Vanessa Bridi Centenaro,

20

Flávia Serena da Luz, Maurício da Cruz Franco e Simone Rosa Didoné. Foram

21

realizadas as análises e aprovação dos relatórios de atividades posdoc de Kalyne

22

Bertolin e Giovana Camillo. Foi informado sobre a abertura de edital para seleção no

23

segundo semestre do ano, para quem não selecionou candidatos no último edital. No

24

último ponto foram definidos assuntos a serem discutidos nas próximas reuniões: 1.

25

Critérios para credenciamento de docentes não veterinários; 2. Revisão do ranking em

26

relação à supervisões de pós-doutores; 3. Discussão sobre adoção do fator de impacto

27

para pontuação dos artigos para o ranking; 4. Estabelecer critérios e avaliar o corpo

28

docente quanto à possiblidade de descredenciamento. O professor Eduardo, como

29

membro da Comissão de Bolsas, informou a reincidência de casos de atividade regular

30

remunerada por pós-graduandos detentores de bolsa, o que não é permitido pelo

31

Programa. Solicitou que providências sejam tomadas para coibir tais desvios,

32

sugerindo que se discutisse possíveis penalizações aos orientadores cujos orientados

33

fossem flagrados nessas infrações. Nada a mais havendo a ser tratado, esta reunião
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foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente

2

ATA, a qual vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
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Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora)
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Glaucia Denise Kommers

Alfredo Quites Antoniazzi

Carlos Augusto Rigon Rosi

Cinthia Melazzo de Andrade

Eduardo Furtado Flores

Maurício Veloso Brun

Rafael Almeida Fighera

Thirssa Helena Grando

Laís Giuliani Felipetto

Maria Moro da Rosa

