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ATA N.º 3/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via 

plataforma online Google Meet, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Extensão Rural sob a Coordenação da professora Andréa Cristina Dörr. Estavam presentes: 

Andréa Cristina Dörr (Coordenadora), Profa. Janaína Balk Brandão (Coordenadora 

Substituta), Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Jana Rossato Gonçalves (representante 

discente do doutorado – suplente), Cassiel Henrique Moreira (representante discente do 

mestrado – suplente) e Sônia Aparecida dos Santos Cogo Gehlen (assistente em administração 

- secretária ad hoc). Não compareceram e justificaram ausência: Prof. Alisson Vicente Zarnott 

por estar de férias, Prof. José Marcos Froehlich por estar de férias, Prof. Marcos Botton Piccin 

(suplente) por estar de licença, Profa. Gisele Martins Guimarães (suplente) por estar de férias,  

Laila Garcia Marques (representante discente do doutorado) por motivos pessoais e Rocheli 

Medianeira Bariani Chiappa (representante discente do mestrado) por motivos 

pessoais. Dando início à reunião a professora Andréa Cristina Dörr saudou a todos e informou 

que a reunião estava sendo gravada e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Deliberar sobre 

o Ata N.º 1/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas: a Coordenadora fez a apresentação da 

Ata da reunião da Comissão de Bolsas que avaliou as prorrogações e os cadastramentos de 

bolsas a serem encaminhados para registro nos meses de março e de abril de 2021. A 

aprovação das deliberações da Comissão de Bolsa, registradas na Ata N.º 01/2021, foi posta 

em votação e foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. Dando sequência à reunião, 

passou-se ao segundo ponto de pauta: 2) Aprovação do Ad referendum sobre a oferta de 

disciplinas do primeiro semestre de 2021: A professora Andréa apresentou o quadro da 

oferta de disciplinas do primeiro semestre de 2021, informou que os professores foram 

consultados sobre as disciplinas a serem ofertadas e, tendo em vista o prazo para 

cadastramento da oferta no SIE, a aprovação da mesma foi Ad Referendum. A professora 

Janaína Balk Brandão lembrou que todos os professores terão que solicitar o 

recredenciamento neste semestre e que isso deve ser observado, tendo em vista que, 

especialmente, os que estarão ministrando disciplina no semestre, terão que regularizar essa 

situação junto ao Programa. A profa. Andréa confirmou que os docentes serão contatados para 

que façam a solicitação de recredenciamento, conforme salientado pela profa. Janaína. Após 

as observações citadas, foi colocada em votação a aprovação da oferta de disciplinas 2021/1 

por Ad referendum, sendo a mesma aprovada pelo Colegiado. 3) Assuntos Gerais: a) A 

servidora Sônia Aparecida dos Santos Cogo Gehlen informou que participou de um 

treinamento ministrado pela equipe da Divisão de Apoio Técnico de Arquivos Setoriais da 

UFSM sobre elaboração de documentos oficiais, onde foram passadas orientações 

especialmente sobre elaboração de atas de reuniões de colegiados e de comissões, as quais 

devem seguir um modelo padrão elaborado pela PROPLAN, que atende às normas técnicas de 

documentação oficial da UFSM. Foi observado que as presenças dos membros devem ser 

registradas na ata, bem como, as ausências devem ser justificadas e também informadas na 

ata, sendo de responsabilidade do membro titular acionar seu suplente, caso não possa 

participar da reunião, além de comunicar e justificar sua ausência junto à secretaria do 

Programa; b) A profa. Janaína Balk Brandão chamou a atenção para o e-mail que recebeu 

referente ao “Treinamento software antiplágio Turnitin” ressaltando sua importância para a 

qualificação do Programa, manifestando seu interesse e sugerindo o compartilhamento entre 

os colegas para que mais professores possam participar do treinamento. A profa. Andréa 

confirmou que fará, entre os docentes, o levantamento dos interessados em participar do 
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treinamento. c) A profa. Andréa informou que no dia 24/02 foi encaminhado à PRPGP um 

memorando solicitando a efetivação do cancelamento da matrícula e o desligamento do aluno 

Luciano Rozalino, matrícula 201670199, do curso de doutorado em Extensão Rural. d) A 

coordenadora comunicou sobre a realização o 3º Colóquio do PPGExR-UFSM, que ocorrerá 

entre os dias 8 e 11 de março de 2021, salientou o engajamento dos alunos na organização do 

mesmo e convidou a todos para participarem do evento e se inscreverem no mesmo. e) A 

profa. Janaína mencionou sobre a dificuldade de orientar seus orientados na solicitação da 

docência orientada, tendo em vista que ainda não se sabe ao certo quais disciplinas da 

graduação serão ofertadas e quem serão os docentes responsáveis pelas mesmas. A servidora 

Sônia explicou que foi orientado que as solicitações de docência orientada sejam 

encaminhadas neste momento, para que haja coerência na tramitação do processo entre as 

instâncias envolvidas, Colegiado do PPGExR, Colegiados dos Departamentos envolvidos, de 

modo que seja possível incluir o nome dos docentes na oferta de disciplinas durante o período 

de ajustes das mesmas e dar um retorno aos alunos sobre a aprovação em tempo hábil para 

realização da matrícula na disciplina de Docência Orientada solicitada. A Coordenadora 

agradeceu a participação de todos e nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a 

reunião e, para constar, eu, Sônia Aparecida dos Santos Cogo Gehlen, assistente em 

administração - secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela 

Coordenadora do PPGExR, professora Andréa Cristina Dörr e pelos demais membros do 

Colegiado que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 1º de 

março de 2021. 
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