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ATA N.º 7/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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. Participaram de forma 

“online”: Andréa Cristina Dörr (Coordenadora), Profa. Janaína Balk Brandão (Coordenadora 

Substituta), Prof. Alisson Vicente Zarnott, Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Prof. Marcos 

Botton Piccin (suplente), Jana Rossato Gonçalves (representante discente do doutorado – 

suplente), Rocheli Medianeira Bariani Chiappa (representante discente do mestrado) e Simone 

Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausente com justificativa Prof. José 

Marcos Froehlich sem disponibilidade por apresentar pendências na agenda, ausente sem 

justificativa: Laila Garcia Marques (representante discente do doutorado). Dando início à reunião 

a professora Andréa Cristina Dörr saudou a todos e pediu a permissão para gravar a reunião e 

solicitou a inversão e inclusão dos pontos de pauta de número 1 deliberação das solicitações de 

prorrogações com análise mediante a apresentação dos anexos (declaração do andamento e 

projeto). E de número 2 estabelecer um cronograma de reuniões do Colegiado e dos Comitês e 

Comissões. Os dois pontos de pauta foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado, em 

seguida, dando sequência a reunião passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Deliberação das 

solicitações de prorrogações com análise mediante a apresentação dos anexos (declaração 

do andamento e projeto); a profa. Andrea Cristina Dörr explicou aos demais membros 

presentes que uma das exigências das CAPES é o número de defesas anuais e que o programa 

está aquém do esperado e uma das causas são as prorrogações consecutivas e, conforme a profa. 

Janaína Balk Brandão, o número de defesas por docente é 0,78, ou seja, abaixo de 1 e que este 

número já foi melhor em outros anos e, por este motivo, ao enviar o relatório quadrienal foi 

necessário apresentar uma justificativa para este número estar tão abaixo do esperado. Após as 

discussões o Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade que as solicitações de prorrogações 

sejam mediante os anexos supracitados. 2) Estabelecer um cronograma de reuniões do 

Colegiado e dos Comitês e Comissões; a profa. Andrea, explicou que o objetivo é padronizar as 

reuniões do Colegiado e dos Comitês e Comissões no sentido de ter datas e horários pré 

estabelecidos para as demandas, a proposta é que as reuniões do Colegiado ocorram todas as 

últimas segundas-feiras de cada mês para possibilitar que os membros destinem, nas agendas, as 

referidas datas sem que haja choque de horários com outros compromissos.  Em relação aos 

Comitês e Comissões, a proposta é que sejam feitas as reuniões na penúltima segunda feira de 

cada mês havendo, também, a possibilidade de reuniões extraordinárias para demandas urgentes 

que serão avisadas antecipadamente. O Colegiado, após as discussões, aprovou por unanimidade 

as propostas de cronograma das reuniões. 3) Aprovação da ata da 3ª reunião da Comissão de 

Bolsas; A professora Andréa Cristina Dörr apresentou a ata da Comissão de Bolsas, que 

deliberou sobre as metas de publicações científicas e técnicas para os bolsistas, mencionando os 

pontos que serão implementados que são: 1) propor uma reunião com os professores para 

contextualizá-los sobre as metas de publicações descritas no Planejamento Estratégico e discutir 

as ações na prática; 2) Organizar um seminário interno no mês de agosto entre docentes e 

discentes sobre os projetos de pesquisa em andamento; 3) fazer um levantamento dos grupos de 

pesquisas e organizá-las e 4) criar as duas disciplinas DGG’s - Laboratório de artigos Científicos 

I e II.  Após as discussões o Colegiado aprovou as decisões da Comissão de Bolsas registradas 

na Ata N.º 3/2021. 4) Deliberação sobre as solicitações de prorrogação de prazo de defesa; a 

professora Andréa apresentou o requerimento de solicitação de 6 (seis) meses de prorrogação de 

prazo de defesa de exame de qualificação do aluno Diego Luis Sauer cuja justificativa alegada 
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foi a necessidade de   suprir a subsistência e a sobrevivência na cidade de Santa Maria, tornando-

se imprescindível a realização de trabalho remunerado o que acarretou na defasagem do 

andamento do projeto de qualificação e a instabilidade sanitária decorrente da Pandemia de 

COVID 19. Após as discussões, foi colocada em votação e por 4 votos a 3 foi aprovada, pelo 

Colegiado, a prorrogação de 30 dias para o prazo de defesa do exame de qualificação do aluno 

Diego Luis Sauer, a contar de junho de 2021, tendo em vista que o aluno está com o prazo de 24 

meses vencido para a qualificação devido a sucessivas solicitações de prorrogação. Ainda sobre 

prorrogação de prazo de defesa, o aluno José Ribeiro da Silva enviou o requerimento solicitando 

prorrogação de prazo de 3 (três) meses para a qualificação, porém não enviou os documentos 

solicitados para análise, ou seja, a declaração de andamento do trabalho pelo orientador e a cópia 

do projeto de pesquisa devido a isso sua solicitação foi postergada e será analisada na próxima 

reunião. 5) Deliberação sobre a solicitação de coorientação do aluno Cícero Rogério 

Henrique Laluce; a Coordenadora apresentou aos demais a solicitação do aluno Cícero Rogério 

Henrique Laluce de inclusão do Prof. Dr. Alberto Feiden, lotado na EMBRAPA – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal em Corumbá 

– MS, como coorientador no trabalho de tese justificando que, devido a pandemia, para a 

execução do trabalho de campo e  concluir a tese, houve a necessidade de residir no município 

de Selvíria no Mato Grosso do Sul e, juntamente com o orientador, decidiram mudar o local da 

pesquisa de campo para o assentamento 20 de março localizado no município de Três Lagoas, 

próximo a Selvíria. Alega, também, que o Prof. Alberto Feiden é uma das referências nacionais 

na agroecologia e por já ter realizado vários trabalhos com a comunidade do assentamento em 

questão. O Colegiado deliberou e aprovou a solicitação do aluno Cícero Rogério Henrique 

Laluce de inclusão no plano de estudos, a contar de junho de 2021, do Prof. Dr. Alberto Feiden 

como coorientador da Tese. 6) Assuntos Gerais: foi marcada uma reunião extraordinária para 

quarta-feira dia 23 de junho de 2021 às 16:00 horas para aprovação da ata da Comissão de 

Credenciamento devido o prazo limite para divulgação dos resultados. A Coordenadora 

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), 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, 21 de junho de 2021. 
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