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ATA Nº 07/2016 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/
COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV

5

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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

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, Eduardo Furtado Flores, Rafael

12

Almeida Fighera, os representantes discentes Thirssa Helena Grando (doutorado),

13

Rômulo Oliveira Fernandes da Silva (mestrado) e Maria Moro da Rosa (Secretária

14

do PPGMV). Antes de iniciar a reunião foi acrescentado um ponto na pauta sobre a

15

criação de três disciplinas do Departamento de Clínica de Pequenos Animais. O

16

primeiro assunto da pauta foi a leitura e aprovação da Ata 06/2016. No segundo

17

assunto da reunião, foram colhidas sugestões na formulação do edital para seleção de

18

ingresso no PPGMV Mestrado e Doutorado 2017. O terceiro item tratou da distribuição

19

de bolsas a partir de 2017, cuja sugestão é de considerar tanto o currículo do

20

orientador (80%) quanto do candidato (20%), baseado nos artigos publicados. Esse

21

assunto ficou para ser melhor discutido na próxima reunião. A seguir foram lidas as

22

correspondências dos professores Alexandre Krause e André Vasconcelos Soares

23

solicitando a possibilidade de passarem a orientar no doutorado a partir do primeiro

24

semestre de 2017. A solicitação foi indeferida, pois os mesmos são docentes

25

colaboradores e, pelas normas vigentes, não podem orientar no doutorado. No quinto

26

item da pauta, foi homologado o edital para seleção de bolsa PNPD (Programa

27

Nacional de Pós-Doutorado), para implementar a bolsa em novembro de 2016. No

28

sexto ponto, foi discutido o edital para seleção de bolsa PDSE (Programa de

29

Doutorado Sanduiche no Exterior). Ficou decidido que a cota disponibilizada pela

30

CAPES será dividida em duas bolsas com duração de seis meses cada. Os critérios

31

para os candidatos são: estar matriculado no PPGMV, não ter sido contemplado com

32

outra bolsa de doutorado sanduiche, estar dentro do período de quarenta e oito meses

33

do curso, ter sido aprovado no exame de qualificação e totalizado o número de créditos

34

exigidos pelo Programa. Também ficou decidido que as duas cotas serão distribuídas

2

1

de acordo com a produção científica dos candidatos, respeitando-se o máximo de um

2

candidato contemplado por orientador do PPGMV. No sétimo item foi discutida a

3

criação da disciplina Seminário para o doutorado. Foi sugerido que o aluno faça essa

4

disciplina no quarto ou no sexto semestre de curso para quem entrar em março no

5

PPGMV e no terceiro ou quinto semestre de curso para quem ingressar em agosto. O

6

formato, normas e datas serão oportunamente definidos. O oitavo item da pauta

7

constou das correspondências dos professores Carlos Augusto Rigon Rossi, Mara

8

Iolanda Batistella Rubin e Maristela Lovato, solicitando a abertura de turma extra da

9

disciplina MMV801 – Seminário, para o segundo semestre de 2016, tendo em vista a

10

reprovação dos seus orientados no Seminário PPGMV 2016. A solicitação foi

11

indeferida, por ser a reprovação em disciplina uma justificativa não plausível para a

12

oferta de disciplinas fora do período previsto no calendário acadêmico. No nono ponto

13

foram definidas as normas e formato da disciplina Seminários de Projetos de

14

Dissertação definida em reuniões do ano anterior, e que iniciará neste semestre. Essa

15

disciplina constará na apresentação dos projetos dos mestrandos, durante uma

16

semana, para uma banca que poderá ser formada por docentes e alunos de pós-

17

doutorado. Passando para o assunto de inclusão da pauta foi aprovada a criação das

18

disciplinas do Departamento de Clínica de Pequenos Animais: CPA – Dor e Analgesia

19

em Pequenos e Grandes Animais, sob responsabilidade do professor André

20

Vasconcelos Soares, CPA – Fisioterapia Aplicada em Cães e Gatos e CPA – Tópicos

21

Básicos de Fisioterapia Veterinária, ambas sob responsabilidade do professor

22

Alexandre Mazzanti. Nada a mais havendo a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e

23

eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, a qual vai

24

assinada por mim e pelos demais membros presentes.
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Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora)

Glaucia Denise Kommers

Alfredo Quites Antoniazzi
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Carlos Augusto Rigon Rossi

Eduardo Furtado Flores

Rafael Almeida Fighera

Thirssa Helena Grando

Rômulo Oliveira Fernandes da Silva

Maria Moro da Rosa

