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Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas 5 

e 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, Carlos 10 

Augusto Rigon Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo Furtado Flores, 11 

Rafael Almeida Fighera, o representante discente Dênis Antonio Ferrarin 12 

(mestrado) e Maria Moro da Rosa (secretária do PPGMV). No primeiro ponto foi lida 13 

e aprovada a Ata 06/2017. No segundo item da pauta foi aprovado o relatório de 14 

atividades pos doc de Gustavo Cauduro Cadore. No terceiro assunto foi aprovada a 15 

criação de três disciplinas do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva: MVP 16 

– Parasitose de Cães e Gatos, sob responsabilidade do professor Luís Antonio 17 

Sangioni, MVP - Tópicos Avançados em Biossegurança de Ambientes Laborais, MVP 18 

– Tópicos Aplicados em Saúde Única, ambas sob responsabilidade da professora 19 

Sônia de Ávila Botton. No quarto item da pauta foi aprovada a coorientação de Juliana 20 

Felipetto Cargnelutti para os alunos de mestrado Ana Paula Gnocato Mortari e Pablo 21 

Sebastian Britto de Oliveira. No quinto ponto da pauta foi aprovada a Normativa 07, 22 

que regulamenta as disciplinas que deverão ser cursadas, obrigatoriamente, no 23 

PPGMV.  No sexto item foi solicitado aos docentes o encaminhamento de pedido de 24 

vagas para a abertura do edital de seleção do ano de dois mil e dezoito. Será mantida 25 

a oferta de dez segundas vagas, sem bolsa, de doutorado e mestrado, com 26 

disponibilidade iniciando pelos primeiros colocados no ranking, respeitando as duas 27 

defesas de mestrado ou doutorado.  No sétimo item foram confirmados os critérios 28 

para seleção de bolsista PNPD.  Ficou determinado que as bolsas que estão em vigor 29 

poderão ser renovadas mediante aprovação do Colegiado. Nas comunicações gerais, 30 

foi definido que os Planos de Docência Orientada deverão ser entregues na secretaria 31 

do PPGMV, no máximo até a segunda semana após o início das aulas, com as 32 

devidas assinaturas. A professora visitante Kalyne Bertolin solicitou a possibilidade de 33 

orientar mestrado. Como consta no Edital do concurso, o professor visitante ficaria 34 

responsável por disciplina, não sendo assegurada a possibilidade de orientação.  O 35 

aluno de mestrado Laurence Boligon de Araujo passará ser orientado pela professora 36 



Mara Iolanda Batistella Rubin, tendo em vista a solicitação de desligamento do 1 

PPGMV de Manoel Francisco de Sá Filho. Foi apresentada a solicitação da aluna 2 

Jéssica Caroline Gomes Noll, orientada do professor Fernando Abel Osório, para fazer 3 

a disciplina Seminários de Projetos de Dissertação por meio de videoconferência, uma 4 

vez que ela vai realizar o restante do mestrado na Universidade de Nebraska – 5 

Estados Unidos. Ficou definido que será permitida a apresentação por 6 

videoconferência, para os discentes que tem afastamento aprovado pelo Colegiado. 7 

Quanto a correspondência de alguns docentes do PPGMV sobre a retomada da 8 

discussão acerca dos critérios utilizados para o cálculo do índice docente, fica aberta 9 

para sugestões na próxima reunião. Nada a mais havendo a ser tratado, esta reunião 10 

foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, 11 

a qual vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. 12 
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