
 

ATA Nº5/2020 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 3 

minutos, por videoconferência, participaram os seguintes membros do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, sob a presidência da professora Andréa 5 

Cristina Dörr (Coordenadora), os docentes: Janaína Balk Brandão (Coordenadora substituta) , 6 

Alisson Vicente Zarnott, Marco Antônio Verardi Fialho e José Marcos Froehlich a 7 

doutoranda Laila Garcia Marques e a mestranda Rocheli Medianeira Bariani Chiappa. A 8 

presidente deu as boas-vindas a todos, pediu autorização para gravar a reunião e em seguida 9 

iniciou a leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) Apreciação da ata da Comissão de 10 

Recursos do PROAP e aprovação das solicitações para utilização de recursos do PROAP 11 

para inscrição em eventos online e aprovação para destinação de parte dos recursos 12 

para produções e editorações audiovisuais tanto da rubrica manutenção e 13 

funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa quanto da de recurso para 14 

publicações técnico–científicas; após a professora Andréa Cristina Dörr, apresentar o parecer 15 

favorável da comissão dos recursos do PROAP em alocar de outras rubricas recursos para 16 

audiovisuais, ficou determinado um prazo de sete dias para finalizarem as solicitações para 17 

darmos início aos devidos encaminhamentos junto a assessoria financeira, sendo tal medida 18 

aprovada pelo Colegiado. 2) Aprovação Ad Referendum para inscrição em evento online 19 

para os alunos Bernardo Rodrigues da Silva e Fernanda Miranda e para a professora 20 

Janaína Balk Brandão; a Comissão de recursos do PROAP se reuniu dia 18 de agosto de 21 

2020 para analisar e aprovar as solicitações de inscrição em eventos online. As demandas que 22 

foram solicitadas após a referida reunião da comissão, necessitaram ser aprovadas ad 23 

referendum, após tal explicação o Colegiado homologou a aprovação ad referendum pela 24 

coordenadora. 3) Aprovação Ad Referendum para prorrogação das bolsas de doutorado 25 

das alunas Angélica Cristina Rhoden e Patrícia Rejane Froelich; após analisar os 26 

históricos escolares das alunas a coordenadora, professora Andréa Cristina Dörr aprovou ad 27 

referendum a prorrogação por 12 meses das bolsas das mesmas, a contar de agosto de 2020, 28 

tal aprovação foi homologada pelo colegiado. 4) Aprovação da concessão de bolsa CAPES-29 

DS para a aluna Tábata Morena Rodrigues Saragoso no lugar do aluno Eduardo 30 

Francisco Luft; após o aluno Eduardo Francisco Luft informar que possui vínculo 31 

empregatício e não se enquadrar nos requisitos para concessão de bolsas CAPES- DS e como 32 

a ordem de classificação na seleção é o principal requisito a ser avaliado para a concessão de 33 

bolsas a contemplada, a contar de setembro de 2020, passou  a ser a aluna Tábata Morena 34 

Rodrigues Saragoso que foi aprovada ad referendum pela coordenadora do PPGExR, 35 

professora Andréa Cristina Dörr, analisada a situação o Colegiado homologou a aprovação. 36 

5)Aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de defesa de exame de qualificação 37 

da aluna Andréia de Sá Brito, Diego Luis Sauer e Eduardo Miotto Flech; após a leitura 38 

das justificativas de prorrogação de prazo de defesa de exame de qualificação, foram 39 

aprovadas pelo Colegiado as solicitações de 4(quatro) meses para a aluna Andréia de Sá 40 

Brito, 6(seis) meses para o aluno Diego Luis Sauer e 1(um) mês para Eduardo Miotto 41 

Flech, a contar de setembro de 2020. 6) Aprovação da solicitação de prorrogação de prazo 42 

de defesa da aluna Jossiane Ortiz Silva; após a leitura da justificativa e mediante 43 

apresentação de atestado médico, a solicitação de 6 meses de prorrogação de prazo de defesa 44 

de dissertação de mestrado a contar de setembro de 2020 foi aprovada pelo Colegiado. 7) 45 

Aprovação da oferta de disciplinas para o 2º semestre letivo de 2020; após os ajustes de 46 

horários das disciplinas que serão ofertadas no segundo semestre letivo de 2020 e informando 47 

a importância de solicitar ao Departamento de Educação Agrícola e extensão Rural (DEAER) 48 

a conversão de teórica para teórico-práticas das disciplinas: EDA 865 Planejamento e 49 

Gestão de Projetos em Desenvolvimento Rural ministrada pelo professor Pedro Selvino 50 



 

Neumann e a EDA 870 Métodos Quantitativos em Ciências Sociais ministrada pela 51 

professora Andréa Cristina Dörr. A conversão das disciplinas de teóricas para teórico-práticas 52 

e a oferta foram aprovadas pelo Colegiado. 8) Apreciação da ata do Comitê Científico e 53 

aprovação das solicitações de aproveitamento de créditos e proficiência; Aprovadas, pelo 54 

Colegiado do PPGExR, as solicitações de aproveitamento de créditos por disciplinas e por 55 

publicações e teste de proficiência em língua estrangeira dos seguintes alunos (as) do 56 

PPGExR: Angélica Cristina Rhoden (Matrícula: 201960646) - 2 (dois) créditos artigo 57 

científico totalizando 2 (dois créditos), Artênio Bernardo Rabuske  (Matrícula: 201860673) 58 

- teste de proficiência em Língua Estrangeira (Inglês), Maurício Machado Sena (Matrícula: 59 

201860290) - 1 (um) crédito artigo científico totalizando 1(um crédito) e teste de 60 

proficiência em Língua Estrangeira (Inglês), Marlova Giuliani Garcia (Matrícula: 61 

202060207) - 3 (três créditos) para a disciplina PPE1036 - Políticas Públicas, Saberes e 62 

formação docente, 3 (três créditos) para a disciplina 13774 - Pesquisa em Educação, 63 

Trabalho e Emancipação e 3 (três créditos) para a disciplina 13210 - Educação, política e 64 

cidadania no Brasil totalizando 9 (nove créditos) e  Thaynara Thaissa Dias Guimarães 3 65 

(três) créditos para a disciplina DIP ICA809 FDS Tópicos Especiais I - Tópicos Especiais e 66 

Teorias do sistema Agroalimentar e 1(um) crédito para a publicação em revista totalizando 4 67 

(quatro créditos). 9) Aprovação das indicações dos comitês de orientação; foi 68 

encaminhado aos alunos os formulários dos comitês de orientação e devido a suspensão das 69 

atividades presenciais os mesmos serão assinados a posteriori, sendo, portanto, aprovado pelo 70 

Colegiado. 10) Assuntos Gerais; a presidente, professora Andréa Cristina Dörr, explicou que 71 

solicitou orientação ao departamento jurídico da UFSM no intuito de saber os procedimentos 72 

legais para o desligamento do discente do PPGExR Luciano Rozalino pelo não cumprimento 73 

dos prazos estipulados pelo programa e pelo abandono de seu projeto de Tese sem 74 

justificativas, informou, também, que a comissão de bolsas irá deliberar sobre a devolução ou 75 

não dos valores recebidos como bolsista CAPES-DS segundo relatório solicitado a Pró 76 

Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa. A professora Andréa apresentou aos membros do 77 

Colegiado o projeto extensão e comunicação do PPGExR que visa a divulgação dos trabalhos 78 

realizados dentro do programa, tanto em relação aos docentes quanto as linhas de pesquisa. 79 

Foi informado ao Colegiado, pela professora Andréa Cristina Dörr,  que a abertura do 80 

processo da professora Vivien Diesel como professora voluntária no PPGExR foi efetivado e 81 

está na coordenação para os devidos trâmites e mencionou que a professora deseja atuar no 82 

corpo docente do PPGExR mediante a apresentação da proposta de inserção e plano de 83 

trabalho que já havia sido apresentado em reunião do corpo docente. O Colegiado aprovou a 84 

inserção da professora Vivien Diesel como professora voluntária no PPGExR. A professora 85 

Andréa Cristina Dörr informou aos demais presentes que ficou acordado com o Comitê 86 

Científico que as reuniões serão semestrais e enquanto perdurar a pandemia e a suspensão das 87 

atividades presenciais os formulários e documentos comprobatórios serão enviados online. As 88 

reuniões dos comitês e comissões, bem como, do Colegiado serão as segundas-feiras à tarde. 89 

Foi informado, também, que os alunos que solicitarem a troca de orientador terão sete dias, a 90 

contar da aprovação em Colegiado, para ajustarem seus planos de estudos com o novo 91 

orientador e tramitar para a coordenação para ser homologado. Ficou determinado, em 92 

Colegiado, que não serão mais aceitos documentos sem a inserção da assinatura digitalizada 93 

tanto por parte de alunos quanto de professores, como forma de maior organização nos 94 

documentos solicitados para aprovação das comissões e comitês  e foi sugerido, pelo 95 

professor José Marcos Froehlich, que além de assinar os professores devem fazer o registro 96 

por e-mail sinalizando estar de acordo com o documento que foi assinado e enviado pelos 97 

alunos para a secretaria ou para a coordenação do PPGExR. Em resposta às vistas do processo 98 

solicitado pela representação discente em relação ao novo regulamento de bolsas, iniciou a 99 

discussão sobre o parecer escrito que foi enviado ao Colegiado redigido pelas representantes 100 



 

discentes do Colegiado Laila Garcia Marques e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa e que foi 101 

debatido em assembleia discente no dia 03 de agosto de 2020. O primeiro ponto foi em 102 

relação aos conceitos onde 1 B- é passível de perda de bolsa, a representação discente 103 

manifestou-se contrária ao Art. 3º  I “aprovação em todas as disciplinas com conceito mínimo 104 

B” e solicitaram que ou não seja considerado o conceito para perda de bolsa ou mantém-se a 105 

redação do antigo regulamento onde aceita-se no máximo um conceito B-, a perda da bolsa 106 

ocorrerá com o segundo B-, com a justificativa de não haver impessoalidade na atribuição dos 107 

conceitos por parte dos docentes. Em relação a justificativa apresentada pela representação 108 

discente o professor José Marcos Froehlich manifestou-se contrário à justificativa e frisou que 109 

é ilegal sair da esfera da impessoalidade, equidade e isonomia em relação a atribuição dos 110 

conceitos por parte dos docentes e que todos discentes devem ter o mesmo critério de 111 

avaliação e considerou grave para o programa tal justificativa apresentada pela representação 112 

discente. Mencionou, também, que os alunos possuem liberdade de escolha de disciplinas 113 

optativas. Embora contrário a justificativa apresentada se manifestou favorável a manutenção 114 

do regulamento anterior onde perderá a bolsa o aluno que nos conceitos tirar dois B –. O 115 

professor Alisson Vicente Zarnott pontuou que é preciso rever se tal situação alegada pela 116 

representação discente ocorre, de fato, dentro do programa e também se mostrou favorável a 117 

manutenção do regulamento anterior em relação ao B-. Os membros do Colegiado realizaram 118 

a votação deste primeiro ponto e por unanimidade manter-se-á a redação do regulamento 119 

anterior onde aceita-se no máximo um conceito B-, a perda da bolsa ocorrerá com o segundo 120 

B- no histórico. O segundo ponto apresentado pela representação discente foi uma 121 

manifestação individual em relação ao Art. 2º VI não ser aposentado, pensionista ou em 122 

situação equiparada, segundo o professor José Marcos Froehlich, não se deve acolher 123 

manifestação individual que não entrou em ponto de pauta em assembleia discente e frisou, 124 

também, que a bolsa é para dar suporte àqueles que posteriormente entrarão no mercado de 125 

trabalho. Foi aberta a votação para essa manifestação individual e por unanimidade manter-se-126 

á o Art. 2º VI para concessão e manutenção de bolsas. Em outros pontos do novo 127 

regulamento houveram alterações na redação conforme sugeridas pelo professor José Marcos 128 

Froehlich em concordância com os demais membros presentes na reunião. E, segundo a 129 

representante discente Laila Garcia Marques no que se refere aos requisitos para a concessão 130 

e manutenção da bolsa de estudos no Art. 3º é importante ajustar a redação, pois se trata de 131 

um documento balizador onde os critérios estabelecidos poderão ser aplicados ou não. No Art. 132 

3º foi sugerido pelo Colegiado que o item IV será classificatório e remetido ao anexo A e que 133 

a redação precisa ser ajustada. E no que se refere aos critérios de pontuação foi sugerido 134 

mudanças nas pontuações. 

Nada mais havendo para ser tratado, a presidente, profa. 

135

 
Andréa Cristina Dörr, agradeceu o empenho e a participação de todos e foi encerrada a 

136

 

reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 

137

 

mim e demais membros do Colegiado que participaram da reunião por videoconferência. 

138

 

Santa Maria, 31 de agosto de 2020. 
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 Após todas as deliberações, o regulamento de bolsas foi aprovado
 por unanimidade pelo Colegiado.



 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

Andréa Cristina Dörr                                                                        Janaína Balk Brandão 158 

 159 

 160 

 161 

Alisson Vicente Zarnott                                                                    José Marcos Froehlich 162 

 163 

 164 

 165 

Marco Antônio Verardi Fialho                                                           Laila Garcia Marques 166 

 167 

 168 

 169 

 Rocheli Medianeira Bariani Chiappa                                           Simone Souza Baptista     170 

 171 

                                                                                                172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

                                                                        178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 


