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Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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, a representante discente Jaíne 12 

Soares de Paula Vasconcellos (doutorado) e Maria Moro da Rosa (secretária do 13 

PPGMV). No primeiro ponto foi lida e aprovada a Ata 05/2017. No segundo item da 14 

pauta foi homologado o resultado para seleção Professor Visitante, processo nº 15 

23081.034894/2016-50. Os dois candidatos foram eliminados por não atenderam as 16 

exigências do edital 197/2016. No terceiro assunto foi discutida a avaliação da 17 

produção científica para o ranking dos docentes do Programa, passar a ser pontuada 18 

pelo fator de impacto e não mais pela qualis da Capes como é hoje. Após ampla 19 

explanação, foram definidos os novos critérios para o índice docente baseado no fator 20 

de impacto. Esses novos critérios passam a valer a partir das publicações de 2018. A 21 

aplicação do novo critério será feita de forma gradual. Em 2019 quando for definido o 22 

índice docente, serão computados os artigos da seguinte forma: 2014 a 2017 pelos 23 

critérios antigos (qualis capes) e 2018 e aceitos (fator de impacto). A nova regra de 24 

pontuação de artigos é a seguinte: periódicos com fator de impacto igual ao superior 25 

a 3 pontuam 21; periódicos com fator de impacto entre 2,01 a 3 pontuam 18; periódicos 26 

com fator de impacto entre 1,51 a 2 pontuam 15;  1,01 a 1,5 pontuam 12; periódicos 27 

com fator de impacto entre 0,51 a 1 pontuam 9 e periódicos com fator de impacto de 28 

até 0,5 pontuam 6. Não serão pontuados periódicos sem fator de impacto. A alteração 29 

dos critérios para compor o índice docente foi aprovada por unanimidade. No quarto 30 

item da pauta foi comentado sobre o descredenciamento de docente do Programa. 31 

Existe docente permanente com produção menor do que a mínima exigida para 32 

credenciamento no PPGMV como docente permanente. Ficou determinado que a 33 

coordenação vai conversar com quem se encontra nessa situação.   No quinto assunto 34 

foi lida a solicitação de Kalyne Bertolin, aprovada no concurso Professor Visitante - 35 

edital 196/2016, para orientar no Programa. Seu pedido foi indeferido devido não ter 36 



edital aberto para credenciamento de docente, bem como não estar em período de 1 

abertura de vagas. Nas comunicações gerais foi colocado que haverá nova eleição 2 

para representante discente de mestrado no Colegiado, tendo em vista que os eleitos 3 

não têm disponibilidade de horário para comparecerem nas reuniões. Foi comentado 4 

a ideia do Programa prestar homenagens aos docentes que ajudaram a construir o 5 

PPGMV, começando pelos mais antigos, aposentados e ativos.  Nada a mais havendo 6 

a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do 7 

PPGMV, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos demais membros 8 

presentes. 9 
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