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ATA Nº 11/2016 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/
COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV

5

Aos dez dias do mês de outubro 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, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo

12

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

13

discentes Thirssa Helena Grando (doutorado), Rômulo Oliveira Fernandes da Silva

14

(mestrado) e Maria Moro da Rosa (Secretária do PPGMV). Antes de iniciar a reunião

15

foi acrescentado um ponto na pauta a respeito de solicitação de abertura de edital para

16

cadastro de professor visitante. O primeiro assunto da pauta foi a leitura e aprovação

17

da Ata 10/2016. No segundo ponto da reunião foi discutido a solicitação de

18

transferência do docente Valério Valdetar Marques Portela Junior e ficou definido a

19

apresentação do currículo do mesmo na próxima reunião. No terceiro item foi

20

analisada e aprovada a liberação de recurso do Programa para a vinda do professor

21

Francisco Miguel Sanchez Margallo de Cáceres – Espanha, para ministrar palestras

22

na área de cirurgia. No quarto ponto da pauta ficou definido a abertura de novo edital

23

para seleção de bolsista PNPD, para implementar a bolsa em novembro. No quinto

24

assunto da reunião foi divulgado o nome dos alunos selecionados para o doutorado

25

sanduiche que são: Lucas Trevisan Gressler, Mathias Martins, Vitor Braga Rissi e

26

Claudia Balzan. O assunto de inclusão, é a solicitação de abertura de edital para

27

cadastro de professor visitante, em caráter especial, visando a contratação de docente

28

com experiência em microdissecção a laser, que foi aprovada. Nas comunicações

29

gerais foram lidas as correspondências das professoras Sonia de Avila Botton e

30

Glaucia Denise Kommers comunicando a saída de seus orientados para o doutorado

31

sanduiche no Departamento of Veterinary and Biomedical Sciences da South Dakota

32

State University em Brookings, USA, por um período de doze mês a partir de outubro

33

de dois mil e dezesseis, com suas respectivas bolsas. Foi exposto que existem

34

candidatos para concorrer ao Grupo Coimbra, com bolsa do Programa de mestrado
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ou doutorado. Não existe prova de seleção, somente avaliação do currículo. Foi
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comentado sobre a disciplina Seminários de Projetos de Dissertação e ficou definido

3

que os docentes do Colegiado farão parte da organização no dia da apresentação e

4

nomeação das bancas para os alunos de cada área. Foi discutido o credenciamento

5

de docentes no Programa, considerando aposentadorias e descredenciamentos. Nada

6

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

7

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

8

demais membros presentes.
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Fernanda Silveira Flores Vogel (coordenadora)
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