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ATA N.º 8/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e três 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. José Marcos Froehlich, Prof. Marco Antônio 

Verardi Fialho, Rocheli Medianeira Bariani Chiappa (representante discente do mestrado) e 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausentes sem justificativa: 

Laila Garcia Marques (representante discente do doutorado) e Jana Rossato Gonçalves 

(representante discente do doutorado – suplente). Dando início à reunião a professora Andréa 

Cristina Dörr saudou a todos e passou ao ponto de pauta único. 1) Aprovação da ata Nº2/2021 

reunião da Comissão de Credenciamento; a ata da reunião da comissão de credenciamento foi 

enviada aos membros do Colegiado para leitura, a profa. Andrea Cristina Dörr explicou aos 

demais presentes que a decisão da comissão de credenciamento de reformular o quadro de 

docentes permanentes e colaboradores do programa é uma estratégia que visa melhorar os 

índices de pontuação que são avaliados pela CAPES no que se refere a publicações em 

periódicos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, inserções sociais, internacionalização e 

produtos técnico-científicos, orientações concluídas e em andamento, participação em bancas, os 

índices Scopus e H do Google e etc. A profa. Andrea mencionou que a comissão de 

credenciamento, durante três reuniões que se realizaram nos dias 14, 16 e 18 de junho de 2021, 

fez uma avaliação criteriosa de toda a documentação dos docentes vinculados ao programa e dos 

candidatos a credenciamento que irão integrar o corpo docente do programa. Informou ainda, 

que a inclusão de docentes com bons índices de pontuação irá contribuir para a melhora ou 

manutenção da nota do programa. Em relação a docentes permanentes e colaboradores, 

esclareceu aos demais presentes que os docentes colaboradores podem atuar ativamente no 

PPGExR, porém não podem ser orientadores principais, e sim coorientadores e os professores 

que anteriormente eram permanentes e que passaram a colaboradores e que possuem orientações 

em andamento passarão a coorientadores. Após as discussões o Colegiado deliberou e aprovou 

por unanimidade todas as decisões registradas na Ata N.º 2/2021 da comissão de 

credenciamento. 2) Assuntos Gerais: não houve nenhum ponto a ser debatido. 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 e presidente, professora 

Andréa Cristina Dörr e pelos demais membros do Colegiado que participaram da reunião 

realizada por videoconferência. Santa Maria, 23 de junho de 2021. 
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