
ATA N. 1/2021 – REUNIÃO DO COMITÊ DE 1 

CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DO 2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 3 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 4 

videoconferência, participaram os seguintes membros do Comitê de 5 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do Programa de Pós-Graduação em 6 

Extensão Rural, sob a presidência da professora Andréa Cristina Dörr (Coordenadora), os 7 

docentes: Janaína Balk Brandão (Coordenadora Substituta), Everton Lazzaretti Picolotto, Joel 8 

Orlando Bevilaqua Marin, José Marcos Froehlich e a secretária do PPGExR Simone Souza 9 

Baptista. A presidente deu as boas-vindas a todos, pediu a inclusão e a inversão do ponto de 10 

pauta número 1 que trata da discussão sobre alterações pontuais no regulamento de 11 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do Programa de Pós-Graduação em 12 

Extensão Rural. A solicitação da inclusão do ponto de pauta e a inversão foi aprovada por 13 

unanimidade. Após solicitou a autorização para iniciar a gravação e em seguida iniciou a 14 

leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) Aprovação das alterações pontuais no 15 

regulamento de Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do Programa 16 

de Pós-Graduação em Extensão Rural; conforme as novas regras da CAPES e o relatório 17 

quadrienal a Comissão decidiu que o recredenciamento e descredenciamento dos docentes 18 

será feito dentro do quadriênio  e o credenciamento poderá ser anual conforme o interesse e a 19 

necessidade do Programa. Segundo o prof. Everton Lazzaretti Picolotto, seria importante a 20 

inclusão de um membro externo ao programa para maior credibilidade e impessoalidade nas 21 

avaliações. A profa. Andréa Cristina Dörr, manifestou-se favorável a essa inclusão e pontuou 22 

que a inclusão de um membro externo irá aumentar a transparência no processo. Segundo o 23 

professor Joel Orlando Bevilaqua Marin, quando se tratar de um membro da Comissão que 24 

estiver passando pelo processo avaliativo de recredenciamento, o mesmo deve abster-se da 25 

análise e da votação e entende que o processo é delicado e poderá causar desconforto aos 26 

docentes que serão avaliados pela permanência ou não no Programa de Pós-Graduação em 27 

Extensão Rural. Todos os docentes do PPGExR devem solicitar o recredenciamento 28 

implicando, mediante recusa de iniciar o processo de avaliação para o  recredenciamento,  o 29 

automático descredenciamento do PPGExR, conforme o Artigo XV do regulamento de 30 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do Programa de Pós-Graduação em 31 

Extensão Rural. O prof. José Marcos Froehlich pontuou que é importante, na etapa de 32 

recredenciamento, ter o quantitativo de docentes que permanecerão no programa antes de 33 

abrir o processo de avaliação para credenciamento. A profa. Janaína Balk Brandão pontuou a 34 

necessidade de utilizar de uma sistemática que viabilize atender as linhas de pesquisa para 35 

suprir determinadas áreas que estejam defasadas ou com menor representatividade. As 36 

alterações pontuais no regulamento as quais os membros fizeram menção foram: No artigo II 37 

item 2 a inclusão de um docente permanente de um programa de pós graduação externo ao 38 

PPGExR; incluir no artigo XVI item 1 que a Comissão tem a prerrogativa de recomendar se 39 

um docente será permanente ou colaborador e posteriormente passará por homologação do 40 

Colegiado do PPGExR; alterar no artigo XVI onde lê-se “preferencialmente nos meses de 41 

janeiro e fevereiro”, leia-se “preferencialmente nos meses de janeiro a abril”. Após as 42 

discussões e deliberações foram aprovadas todas as alterações sugeridas no regulamento da 43 

Comissão de Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do PPGExR. 2) 44 

Discussão e deliberação sobre o edital de Credenciamento/Recredenciamento e 45 

Descredenciamento do PPGExR; sobre a abertura do edital de 46 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento do PPGExR, é importante constar  47 

que os responsáveis pelas avaliações dos inscritos a Credenciamento/Recredenciamento e 48 

Descredenciamento são os membros da Comissão e que esta é formada por docentes 49 



permanentes do programa e, caso seja aprovado pelo Colegiado do PPGExR,  deverá ainda 50 

contar com a participação de  um  membro externo ao programa que fará parte da Comissão. 51 

O prof. Joel fala que o atual Regimento de Credenciamento/Recredenciamento e 52 

Descredenciamento foi elaborado com referência no Regimento Geral do PPGExR. O artigo 53 

30 do Regimento Geral afirma que essa Comissão deve ser “formada por três docentes que 54 

orientam no Programa, representando as três linhas de pesquisa do PPGExR.” Ou seja, nosso 55 

Regimento de Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento, não prevê a 56 

participação de membro externo. Para garantir a participação de um membro seria necessário 57 

alterar o artigo 30 do Regimento Geral, o que demandaria muito tempo e esforços, tendo em 58 

vista que deve ser tramitando para análise em diversas instâncias da UFSM, o que 59 

inviabilizaria a aprovação do edital ora em discussão. Alterar os itens “4.1” e “4.2” do edital 60 

onde se lê “documentos” leia-se “critérios”. No “item 4.2” adicionou-se ao parágrafo “artigo 61 

11”. No “item 4.3” onde lê-se “os docentes permanentes da Comissão de 62 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento serão avaliados pelo Colegiado do 63 

PPGExR”, leia-se “os docentes permanentes da Comissão de 64 

Credenciamento/Recredenciamento e Descredenciamento serão avaliados pela própria 65 

Comissão e por um membro externo de outro programa de Pós-Graduação e quando da sua 66 

avaliação o membro não participará.” Excluiu-se o tópico 5. “Classificação” e incluiu-se o 67 

tópico 5. “Divulgação dos Resultados”. Nada mais havendo para ser tratado, a presidente, 68 

professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu o empenho e a participação de todos e foi 69 

encerrada a reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai 70 

assinada por mim e demais membros do Comitê de Credenciamento/Recredenciamento e 71 

Descredenciamento do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural que participaram da 72 

reunião por videoconferência. Santa Maria, 20 de abril de 2021. 73 
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