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ATA Nº 03/2015 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/ 1 

COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV 2 
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Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 5 

minutos, no Anfiteatro Prof. João Francisco Coelho de Oliveira no Hospital 6 

Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria, reuniu-se em caráter ordinário o 7 

Colegiado/Comissão de Gestão do Programa de Pós-Graduação em Medicina 8 

Veterinária. Compareceram os seguintes membros: professores Fernanda Silveira 9 

Flores Vogel (coordenadora), Alfredo Quites Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon 10 

Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo Furtado Flores, Maurício Veloso 11 

Brun, os representantes discentes Thirssa Helena Grando (doutorado), 12 

Alessandra Bridi (mestrado) e Maria Moro da Rosa (Secretária do PPGMV). A 13 

professora Agueda Castagna de Vargas foi convidada a participar da reunião. No 14 

primeiro assunto da pauta foi a leitura das atas 01/2015 e 02/2015. Passando para o 15 

segundo item, ocorreu a apresentação dos membros do Colegiado para a nova 16 

gestão. No terceiro ponto foram realizadas as análises e aprovação do relatório de 17 

atividades posdoc de Janduí Escarião da Nóbrega Júnior.  No quarto assunto foi lida 18 

a correspondência do doutorando Antônio Soares Coutinho Junior, em que ele faz a 19 

explanação de sua situação no Hospital Veterinário onde não pode fazer parte da 20 

rotina. Segundo o professor Maurício ele pode utilizar o Laboratório Experimental 21 

para realizar o experimento para sua tese. No quinto ítem, conforme solicitado em 22 

reunião anterior, a professora Fernanda apresentou uma visão geral do PPGMV e 23 

uma comparação em relação aos outros PPG da veterinária com conceito 5 e 6. A 24 

professora Agueda falou sobre a visão geral da pós-graduação. Os temas foram 25 

discutidos amplamente no colegiado e foi observado que: i. a produção do PPGMV 26 

precisa melhor tanto em número como em qualidade; ii. Deverá ser discutido o não 27 

compito para o ranking de artigos qualis B4 e B5 como forma de incentivo a 28 

produção em artigos de melhor classificação e impacto; iii. Será discutido a 29 

possibilidade de bonificação no ranking para artigos com alto fator de impacto; iv. Foi 30 

observado que as produções decorrentes de dissertações e teses estão demorando 31 

para serem publicadas; v.  Ficou estabelecido uma discussão para a próxima reunião 32 

da possibilidade de os professores aposentados serem alocados como professores 33 

colaboradores; vi.  Para aumentar o número de candidatos para seleção de mestrado 34 
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e Doutorado, a sugestão é que se divulgue mais e se pense na possibilidade de 1 

permitir uma segunda vaga no Mestrado sem bolsa, vii. Necessidade de maior 2 

fomento à internacionalização, vii. A professora Agueda sugeriu que se peça mais 3 

bolsas para o CNPq e CAPES mostrando o histórico do Programa e viii. Foram 4 

discutidos os critérios exigidos para o credenciamento de novos docentes 5 

permanentes e colaboradores, inclusive credenciar professor do exterior, como 6 

colaborador. A possibilidade de credenciamento e descredenciamento de docentes 7 

será definida na próxima reunião do colegiado como determinado em normativa. No 8 

sexto ponto da pauta foi apreciada e aprovada a proposta de projeto de pesquisa e 9 

desenvolvimento voltado ao Programa de Pos Doutorado, para o Programa de Pós-10 

Graduação em Medicina Veterinária, intitulado “Modelos animais para o estudo dos 11 

efeitos da quimioterapia e da mieloablação farmacológica prévia ao transplante 12 

alogênico de medula óssea sobre a reativação da toxoplasmose crônica em 13 

organismos imunocomprometidos e o sucesso da enxertia”, com a coordenação da 14 

professora Fernanda Silveira Flores Vogel e desenvolvido pelo aluno Alfredo 15 

Skrebsky Cezar, sem bolsa conforme previsto na Resolução 02/05, da UFSM. 16 

Também foi aprovada a inserção das alunas de posdoc Camila Belmonte Oliveira e 17 

Luciana Dalla Rosa, no Programa Especial para participação em Atividades de 18 

Ensino, Pesquisa a e Extensão, conforme Resolução 024/2008 da UFSM. Nas 19 

comunicações gerais ficou definido que o Programa pode oferecer seis vagas, sendo 20 

três de Mestrado e três de Doutorado para o Programa de Mobilidade destinadas a 21 

pós-graduandos vinculados às universidades que fazem parte da AUGM. Nada mais 22 

havendo a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, 23 

secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos 24 

demais membros presentes. 25 
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