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ATA Nº 16/2016 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/ 1 

COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV 2 

 3 
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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove 5 

horas e trinta minutos, no Anfiteatro Prof. João Francisco Coelho de Oliveira no 6 

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

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

Medicina Veterinária. Compareceram os seguintes membros: professores Fernanda 9 

Silveira Flores Vogel (coordenadora), Glaucia Denise Kommers, Alfredo Quites 10 

Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon Rossi, Cinthia Melazzo de Andrade, Eduardo 11 

Furtado Flores, Maurício Veloso Brun, Rafael Almeida Fighera, a representante 12 

discente Thirssa Helena Grando (doutorado) e Maria Moro da Rosa (Secretária do 13 

PPGMV). Antes de iniciar a reunião foram acrescentados dois pontos na pauta a 14 

avaliação de relatório posdoc e o processo de professor visitante. O primeiro assunto 15 

da pauta foi a leitura e aprovação da Atas 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016 e 16 

15/2016. No segundo ponto da reunião foram discutidos os critérios para distribuição 17 

de bolsas para os alunos que ingressarem no Programa a partir do ano de dois mil e 18 

dezessete, onde foi lida a nova tabela de avaliação de currículos dos alunos. No 19 

terceiro ponto da pauta foram homologadas as inscrições para seleção de mestrado e 20 

doutorado. No quarto item da reunião ficou estabelecido que a eleição para 21 

coordenador e coordenador substituto será em março do ano que vem. No quinto 22 

assunto da reunião foi comentado o edital para credenciamento de docentes 23 

pesquisadores do curso de Medicina Veterinária da UFSM para o Programa, tendo 24 

uma vaga para categoria de colaborador e cinco vagas para categoria de permanente, 25 

nas seguintes subáreas: Cirurgia, Clínica, Patologia e Patologia Clínica e Reprodução 26 

Animal. Inscrições para a subárea Cirurgia somente serão consideradas para ingresso 27 

se não houver candidatos qualificados inscritos para as demais subáreas. A seleção 28 

dos candidatos será realizada com base na produção científica nos últimos cinco anos 29 

constantes no currículo entregue na ocasião da inscrição. A pontuação mínima para 30 

credenciamento de colaborador é de cinco equivalente a A1 e para credenciamento 31 

de permanente é de quinze equivalente a A1. No sexto ponto foi comentado o processo 32 

da aluna Simone Rosa Didoné que foi reprovada na disciplina MMV801 – Seminário. 33 

A resposta do PPGMV foi de que não houve irregularidade formais e materiais na 34 
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avalição do Seminário. Diferente do que foi exposto no processo, o conceito não foi 1 

arbitrário e seguiu as normas da disciplina, as quais foram expostas aos alunos 2 

matriculados em reuniões prévias ao Seminário. A conduta dos avaliadores não foi 3 

violada, uma vez que cumpriu rigorosamente as regras estabelecidas. Passando para 4 

os pontos acrescentados na pauta, fomos contemplados com uma vaga no edital para 5 

selecionar Professor Visitante e foi aprovado o relatório de atividades da pos doc 6 

Juliana Felipetto Cargnelutti. No sétimo assunto da pauta foi solicitado o 7 

preenchimento do relatório para a Plataforma Sucupira. Nas comunicações gerais foi 8 

divulgado a lista dos bolsistas PNPD. Nada a mais havendo a ser tratado, esta reunião 9 

foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a presente ATA, 10 

a qual vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. 11 
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