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Aos quatorze dias do mês de agosto 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, Cinthia 10 

Melazzo de Andrade, Eduardo Furtado Flores, Rafael Almeida Fighera, a 11 

representante discente Jaíne Soares de Paula Vasconcellos (doutorado) e Maria 12 

Moro da Rosa (secretária do PPGMV). Os professores André Vasconcelos Soares e 13 

Carlos Augusto Rigon Rossi justificaram a ausência e o represente discente do 14 

mestrado estava em um congresso fora do estado. No primeiro ponto da pauta foi lida 15 

e aprovada a Ata 07/2017. No segundo item foi aprovado a coorientação da pós 16 

doutoranda Graciace Aiello para o aluno de mestrado Marcelo Luis Schwab. No 17 

terceiro assunto foi discutida a normativa para regulamentar atividades de bolsista pós 18 

doc no Programa, PNPD da CAPES e PDJ do CNPq. No quarto assunto foi lida a 19 

solicitação do professor Alexandre Mazzanti em prorrogar a bolsa pós doc de 20 

Graciane Aiello, que foi aprovada por unanimidade. No quinto ponto foi homologado o 21 

edital para seleção de dois mil e dezoito com trinta e duas vagas para mestrado e 22 

vinte vagas para doutorado. No próximo assunto foram definidas as normas para 23 

apresentação da disciplina Seminários de Projetos de Dissertação, cada seminário 24 

será realizado em uma hora, apresentação e arguição, no período de vinte a vinte e 25 

quatro de novembro de dois mil e dezessete, na parte da manhã. A disciplina 26 

Seminário de Tese ficou definido que os três alunos matriculados apresentarão no dia 27 

vinte e quatro de novembro na parte da tarde. O ponto sobre os critérios utilizados 28 

para o cálculo do índice docente, está em aberto para discussão nas próximas 29 

reuniões. Nada mais havendo a ser tratado, esta reunião foi encerrada, e eu, Maria 30 

Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por 31 

mim e pelos demais membros presentes. 32 
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