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ATA N.º 4/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, via 

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

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

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

Substituta), Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Laila Garcia Marques (representante 

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

suplente) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Não 

compareceram e justificaram ausência: Prof. Alisson Vicente Zarnott por ter outra reunião no 

mesmo dia, Prof. José Marcos Froehlich por estar de férias, Profa. Gisele Martins Guimarães 

(suplente) por estar de férias, e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa (representante discente 

do mestrado) por motivos pessoais. Dando início à reunião a professora Andréa Cristina Dörr 

saudou a todos, pediu a permissão para gravar a reunião e solicitou que seja incluído mais um 

ponto de pauta, 6) Deliberação sobre a inversão na ordem de implementação de bolsa de 

doutorado dos alunos ingressantes José Luiz Goldschmidt Júnior e Mariele Boscardin. O 

Colegiado aceitou a inclusão do sexto ponto de pauta e a reunião foi iniciada passando ao 

primeiro ponto de pauta. 1) Deliberação sobre solicitações de Docências Orientadas do 

primeiro semestre de 2021; a coordenadora fez a leitura dos formulários de docência 

orientada, bem como, os programas das disciplinas que contemplam o estágio de docência dos 

seguintes alunos: Domingos Athaides Pires Barbosa Junior (Docência Orientada I e 

Docência Orientada II), Lucas Moretz-Sohn David Vieira (Docência Orientada IV), 

Ricardo Alberti (Docência Orientada III  e Docência Orientada IV) e Vitor Birck (Docência 

Orientada I). A aprovação das Docências Orientadas foi posta em votação e foram aprovadas 

por unanimidade pelo Colegiado. Dando sequência à reunião, passou-se ao segundo ponto de 

pauta: 2) Deliberação sobre solicitação de prorrogação de prazo para qualificação do 

projeto de tese do doutorando José Ribeiro da Silva; A professora Andréa apresentou o 

requerimento de solicitação de 3 (três) meses de prorrogação de prazo de defesa de exame de 

qualificação, bem como, a justificativa apresentada pelo aluno José Ribeiro da Silva que em 

função da pandemia por COVID-19 alegou que seu trabalho ficou comprometido 

necessitando um prazo maior para a defesa. Após a justificativa citada, foi colocada em 

votação a aprovação da prorrogação do prazo de defesa sendo aprovada pelo Colegiado, a 

contar de março de 2021. Ainda sobre prorrogações de prazo de defesa, passou-se para o 

terceiro e quarto pontos de pauta: 3) Deliberação sobre solicitações de prorrogação de 

prazo para defesa de tese das doutorandas Fernanda de Figueiredo Ferreira e Amábile 

Tolio Boessio; foram analisados os requerimentos das solicitações de prorrogações de prazos 

de defesa de tese de doutorado, bem como, as justificativas apresentadas pelas alunas: 

Amábile Tolio Boessio que solicitou 3(três) meses de prorrogação devido a sintomas 

compatíveis com CID 10 F41.1 mediante atestado médico e Fernanda de Figueiredo 

Ferreira que solicitou 8 (oito) meses de prorrogação alegando que em virtude da pandemia 

por COVID-19 ficou impossibilitada de realizar o trabalho de campo para o projeto de 

pesquisa. Após analisarem as justificativas apresentadas, foram colocadas em votação as 

aprovações das prorrogações dos prazos de defesa das teses de doutorado das alunas e tais 

solicitações foram aprovadas pelo Colegiado, a contar de março de 2021. 4) Deliberação 

sobre solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação da mestranda 

Marina Augusta Tauil Bernardo; foi analisado o requerimento de solicitação de 

prorrogação de prazo de defesa de dissertação de mestrado e a justificativa apresentada pela 
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aluna: Marina Augusta Tauil Bernardo que solicitou 3(três) meses de prorrogação, pois em 

virtude da pandemia por COVID-19 a realização das entrevistas para o trabalho de campo 

ficou prejudicada. Sendo assim, após a análise da justificativa, foi colocada em votação a 

aprovação da prorrogação do prazo de defesa de dissertação de mestrado sendo, portanto, 

aprovada pelo Colegiado, a contar de março de 2021. Na sequência passamos para o quinto 

ponto de pauta a seguir: 5) Implementação de bolsas aos alunos ingressantes do mestrado 

e do doutorado; a professora Andréa Cristina Dorr apresentou, aos demais membros do 

Colegiado, a implementação das bolsas, as quais serão  destinadas aos alunos ingressantes 

pelo processo seletivo 2021/1,  que seguirá a ordem de classificação e a disponibilidade de 

bolsas conforme prevê o Regulamento do PPGExR e sob a consulta prévia em relação a 

manifestação, de cada ingressante do interesse na bolsa tendo estes que estarem em 

concordância com os requisitos exigidos pela CAPES para que possam ser contemplados. A 

professora informou que o programa terá três (3) bolsas do mestrado que entrarão em vigor 

em março de 2021 por até 18 meses [até agosto de 2022] e cinco (5) bolsas do doutorado que 

entrarão em vigor em março de 2021 por até 36 meses [até fevereiro de 2024] e uma que 

entrará em vigor em abril de 2021 também por até 36 meses [março de 2024]. Os alunos 

ingressantes no mestrado e no doutorado que serão contemplados com as bolsas, seguindo a 

ordem de classificação, serão: Mestrado: Kathleen Da Silva Paust, Jéssica Bittencourt 

Romeiro e Gabriela Rozek Weber. Doutorado: Simone Bueno Camara, Jéssica Righi de 

Oliveira, Ravena de Carvalho Reis Batista, Rayan Scariot Vargas, José Luiz 

Goldschmidt Júnior e Mariele Boscardin. A aprovação da implementação das bolsas aos 

ingressantes foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. Dando 

sequência à reunião, passou-se ao sexto ponto de pauta: 6) Deliberação sobre a inversão na 

ordem de implementação de bolsa de doutorado dos alunos ingressantes José Luiz 

Goldschmidt Júnior e Mariele Boscardin; a professora Andréa Cristina Dörr, informou aos 

demais membros presentes na reunião que o aluno José Luiz Goldschmidt Júnior possui 

vínculo como professor substituto até dia 10 de abril na Universidade Federal de Santa Maria 

e, por conta disso, foi sugerido ao mesmo a inversão na ordem de implementação da bolsa 

com a da aluna Mariele Boscardin, para que não ocorra conflitos com a CAPES  tendo em 

vista que a mesma seria contemplada seguindo a ordem classificatória com a bolsa que entrará 

em vigor em abril de 2021, passando esta bolsa para o José Luiz Goldschmidt Júnior sendo 

que ambos foram consultados e  manifestaram estar de acordo. Tal inversão na sequência da 

implementação das bolsas foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade pelo 

Colegiado. 7) Assuntos Gerais: não houve nenhum ponto a ser debatido. Para finalizar a 

reunião a presidente, professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu a participação de todos e 

nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Simone Souza 

Baptista, assistente em administração – secretária do PPGExR, lavrei a presente Ata, que vai 

assinada por mim, pela presidente professora Andréa Cristina Dörr e pelos demais membros 

do Colegiado que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 9 de 

março de 2021. 
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