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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e 5 

trinta 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 do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Compareceram 8 

os seguintes membros: professores Fernanda Silveira Flores Vogel 9 

(coordenadora), Glaucia Denise Kommers, Alfredo Quites Antoniazzi, André 10 

Vasconcelos Soares, Carlos Augusto Rigon Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, 11 

Eduardo Furtado Flores, Rafael Almeida Fighera, os representantes discentes 12 

recém eleitos Jaíne Soares de Paula Vasconcellos (doutorado) Bernardo 13 

Nascimento Antunes (mestrado) e Maria Moro da Rosa (secretária do PPGMV). No 14 

primeiro ponto da pauta foi realizada a leitura e aprovação da Ata 01/2018. No 15 

segundo assunto foi homologada a eleição de representes discentes no Colegiado, 16 

sendo doutorado: Jaíne Soares de Paula Vasconcellos e como suplente Dênis Antonio 17 

Ferrarin; e mestrado: Bernardo Nascimento Antunes e como suplente Dionatan 18 

Teixeira de Oliveira. No terceiro item foi apresentado o pedido de voluntariado do 19 

professor Paulo Bayard Dias Gonçalves ao PPGMV. Após breve discussão, o 20 

colegiado entendeu que tal pedido deve passar inicialmente no departamento, como 21 

tem sido feito para outros pedidos de voluntariado. Após este trâmite, caso tal pedido 22 

seja negado pelo departamento, será avaliado pelo Colegiado. Com isso o processo 23 

23081.019532/2018-09 foi retirado da pauta. No quarto ponto foi aprovada a 24 

realização do curso de Bioinformática, organizado pela área de Sanidade e 25 

Reprodução Animal, que será ministrado pelo professor Fernando Rosado Spilki. Para 26 

tal, a contribuição financeira do PPGMV será de 50%, cabendo o restante à área. O 27 

quinto item abordou a situação dos doutorandos Heloisa Einloft Palma e Miguel Gallio, 28 

cujo período para apresentação dos documentos pós-defesa expirou há mais de um 29 

ano. Como isso, e após tentativas de resolver esta pendência, sem atitudes objetivas 30 

dos interessados, o Colegiado deliberou pelo desligamento dos pós-graduandos.  No 31 

sexto item, discutiu-se sobre incluir nos critérios de descredenciamento de docentes, 32 

as desistências e ou troca de orientações repetidas/reincidentes. Foi estabelecido 33 

que, quando do estabelecimento dos critérios para recredenciamento docente ao final 34 

dos quadriênios, a questão de desistências e/ou trocas excessivas de orientados seja 35 

pontuada, sobretudo para os docentes que tiverem três ou mais desistências ou trocas 36 

de orientação. No sétimo assunto foi discutido sobre a abertura de vagas para 37 

professor permanente do PPGMV, já que as aposentadorias de três docentes 38 



permanentes deixaram a relação DP/DC em valores não recomendados pela CAPES, 1 

ou seja, no mínimo 70% de docentes permanentes. Como isso, será oportunamente 2 

lançado Edital interno para credenciamento de docentes permanentes, com 3 

preferência para a sub-área de Reprodução Animal. Também se discutiu a 4 

possibilidade de credenciar docentes não Médicos Veterinários, desde que satisfaçam 5 

e atinjam os critérios de produtividade exigidos e que, não participem de outros PPGs 6 

da UFSM.  Os detalhes do Edital e das exigências para credenciamento serão 7 

oportunamente elaborados e tornados públicos. O próximo item abordou a questão 8 

recorrente do acúmulo de bolsa e atividade regular remunerada. Foi reforçado que 9 

não se admite tal situação e que cabe a cada orientador verificar a situação dos 10 

orientados com relação a isto e também com relação ao cumprimento de horário junto 11 

ao respectivo setor. Foi mencionado também que atividades eventuais, sem caráter 12 

permanente e/ou sem vínculo, são compatíveis de detentores de bolsa. Recomenda-13 

se, no entanto, que sejam previamente comunicadas ao Programa. No nono item foi 14 

aprovada a realização de Docência Orientada no exterior para os alunos orientados 15 

de professores estrangeiros do PPGMV. A sistemática deve ser a mesma das 16 

docências no PPGMV, ou seja, matrícula na referida disciplina, solicitação formal ao 17 

Colegiado, com ciência do orientador e do responsável pela disciplina e programa da 18 

disciplina, especificando-se as aulas que serão atribuídas ao pós-graduando. Após a 19 

realização, caberá ao orientador no exterior declarar formalmente ao Programa o 20 

cumprimento da atividade e atribuir o conceito. No décimo assunto houve uma 21 

consulta para reingresso de aluno que desistiu do mestrado, com os créditos 22 

cumpridos, há mais de cinco anos passados e quer retornar ao curso. Foi deliberado 23 

que o reingresso deve ocorrer por meio de seleção pública regular e que, após o 24 

ingresso, o aluno deve solicitar o aproveitamento dos créditos. O aproveitamento dos 25 

créditos deve necessariamente passar pela respectiva área de conhecimento. 26 

Também se determinou que alunos que reingressarem no Mestrado após vários anos 27 

devem cursar duas disciplinas agora obrigatórias: Seminários de Projetos de 28 

Dissertação e Metodologia da Pesquisa Científica. No último ponto da pauta foram 29 

regulamentados os critérios para coorientação. Precisa ser doutor, ter aval do 30 

orientador e do discente. Nos assuntos gerais, a coordenadora fez um breve relato 31 

em que fez uma simulação do ranking considerando-se o Qualis ou pelo fator de 32 

impacto, demonstrando que não houve grandes alterações de posições dos docentes, 33 

com uma ou outra exceção. Ficou ainda decidido que, pela polêmica causada pela 34 

divulgação individual da colocação no ranking docente, a partir do próximo anos será 35 

feita divulgação pública completa do ranking, com as respectivas colocações e 36 

pontuações. Nada mais havendo a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria 37 



Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por 1 

mim e pelos demais membros presentes. 2 
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