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ATA N.º 02/2021 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

Aos quatorze, dezesseis e dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 

quatorze horas, via plataforma online Google Meet, reuniu-se a Comissão de Credenciamento do 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural sob a Presidência da professora Andréa Cristina 

Dörr. Participaram de forma “online”: profa. Andréa Cristina Dörr (Presidente), profa. Janaína 

Balk Brandão, prof. José Marcos Froehlich, prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin, prof. Everton 

Lazzaretti Picolotto e Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Dando 

início às reuniões, a professora Andréa Cristina Dörr saudou a todos e passou ao ponto de pauta. 

1) Análise das solicitações de credenciamento e recredenciamento do PPGExR; O conteúdo 

da ata, por tratar de assuntos pertinentes à honra, à imagem, à vida privada ou a intimidade das 

pessoas, segue o trâmite burocrático específico no ambiente administrativo, sendo parte da 

mesma de conteúdo “reservado”. A Comissão avaliou as solicitações de credenciamento e 

recredenciamento no PPGExR.  De acordo  com  o edital Nº 01/2021, para  as inscrições de 

credenciamento, conforme o art.9º do Regulamento da Comissão de Credenciamento, os 

documentos exigidos e que passaram por avaliação foram os seguintes:  1) diploma de doutor 

reconhecido no Brasil; 2) ofício endereçado à coordenação do PPGExR, com manifesto de 

interesse de ingresso no corpo docente e contendo proposta de atuação, com enquadramento em 

uma das linhas de pesquisa do PPGExR; 3) Currículo Lattes atualizado, com comprovação da 

produção intelectual, bibliográfica e técnica, publicada e /ou aceita nos últimos quatro anos; 4) 
cópias dos resumos dos projetos de pesquisas, projetos de internacionalização e projetos de 

inserção social, em andamento ou a ser desenvolvido no PPGExR, como coordenador ou 

participante, com enquadramento em uma linha de pesquisa; 5) programa de disciplina a ser 

ofertada regularmente no PPGExR ou proposta de participação em pelo menos uma disciplina já 

existente no Projeto Pedagógico do PPGExR e 6) ficha de avaliação, constante no Anexo 1 do 

edital, preenchida e assinada. Para as solicitações de recredenciamento foram exigidos os 

documentos: 1) Ofício endereçado à Coordenação do PPGExR com manifesto de interesse em 

continuar como docente colaborador ou permanente ou tornar-se professor permanente, no caso 

de professor colaborador; 2) comprovação das atividades de ensino na pós-graduação, 

considerando ministração de aulas, orientações em andamento e concluídas; 3) currículo Lattes 

atualizado, com comprovação da produção intelectual, bibliográfica e técnica aprovada/aceita 

nos últimos quatro anos; 5) cópias de resumos de projetos de pesquisas, de internacionalização e 

de inserção social, desenvolvidos como coordenador ou participante, nos últimos quatro anos; 6) 

ficha de avaliação, constante no Anexo 1, devidamente preenchida e assinada; 6) somar uma 

pontuação total mínima de 300 pontos e 7) os docentes bolsistas de produtividade em pesquisa 

do CNPq ou que alcançaram a classificação igual ou acima de três (3) no índice H do Google 

Acadêmico do último período ou igual a um (1) do índice h no SCOPUS estão dispensados da 

apresentação dos itens (III, IV, V e VI). Após análise documental detalhada, a Comissão de 

Credenciamento, com base, nos resultados obtidos deliberou e decidiu pelo descredenciamento 

do prof. Lázaro Camilo Recompensa Joseph pelo motivo de não ter atingido o pré requisito 

disposto no Artigo 14 do Regulamento no item “VI – Somar uma pontuação total mínima de 300 

pontos”. A Comissão, após as discussões, deliberou e aprovou por unanimidade as solicitações 

de recredenciamento dos demais docentes. Durante as 3 reuniões, foram feitas a análise 

documental detalhada, referentes aos anos de 2017 a 2020 de todos os inscritos para o 

credenciamento. Segue o resultado do Edital 01/2021: a comissão, após as discussões, deliberou 

e aprovou por unanimidade as solicitações dos seguintes candidatos: para docente colaborador: 

Tatiana Aparecida Balem. E para docentes permanentes: Gustavo Pinto da Silva, Liziany Müller 
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Medeiros, João Garibaldi Almeida Viana e Vitor Kochhann Reisdorfer. Devido a proposta de 

atuar na linha 3- Dinâmicas Socioambientais e Estratégias de Desenvolvimento Rural, foi 

indeferida a solicitação de credenciamento da candidata: Alessandra Regina Müller Germani. O 

motivo do indeferimento se refere ao fato de que na linha 3 supracitada havia desequilíbrio por 

haver docentes em excesso em relação as linhas:  1– Dinâmicas Econômicas e Organizacionais 

na Agricultura e 2 – Processos de Inovação Sociotecnológica e Ação Extensionista. Por fim, a 

Comissão de Credenciamento realizou a redistribuição dos docentes recredenciados e dos 

credenciados dentro das linhas de pesquisa e no quadro de docentes permanentes e 

colaboradores. 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 Presidente, professora Andréa Cristina Dörr, e pelos demais membros da 

Comissão de Credenciamento do PPGExR que participaram da reunião realizada por 

videoconferência. Santa Maria, 18 de junho de 2021. 
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