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ATA N.º 10/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 Coordenação da professora Andréa Cristina Dörr. Participaram de forma 

“online”: Andréa Cristina Dörr (Coordenadora), Profa. Janaína Balk Brandão (Coordenadora 
Substituta), Profa. Gisele Martins Guimarães (suplente), Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, 

Prof. José Marcos Froehlich, 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. Prof. 

Alisson Vicente Zarnott, sem disponibilidade de horário por estar em aula. Dando início à 

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

reunião. 1) Aprovação da Oferta de Disciplinas Ad Referendum para o segundo semestre 
letivo de 2021; a profa. Andrea Cristina Dörr apresentou aos demais membros presentes na 

reunião o quadro da oferta de disciplinas do segundo semestre letivo de 2021. Após as 

discussões o Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade a oferta de disciplinas. 2) 
Aprovação do parecer da assembleia discente sobre os novos representantes discentes 2021; 
a profa. Andrea, relatou que devido ao término das portarias dos representas discentes nos 

comitês e comissões do PPGExR a assembleia discente se reuniu e apresentou o parecer 

elencando os novos representantes discentes para o mandato 2021 -2022. Para o Colegiado do 

PPGExR os doutorandos:  Jéssica Righi de Oliveira e Ricardo Alberti (suplente) e os 

mestrandos:  Rodrigo Berttoni Cidade e Gabriela Rozek Weber (suplente), para a Comissão de 
Bolsas, a doutoranda: Laila Garcia Marques e a mestranda: Tábata Morena Rodrigues Saragoso, 

para a Comissão de Recursos PROAP o doutorando: José Luis Gonçalves Ramos e a 

mestranda: Jéssica Bittencourt Romeiro, para a Comissão PDSE a doutoranda: Luana Fernandes 

Melo. A Comissão de Internacionalização CAPES Print está vigente até outubro de 2021 e o 

novo representante discente a partir de outubro será o doutorando Lucas Moretz-Sohn David 

Vieira. Após a deliberação a nova recomposição dos comitês e comissões com os novos 

representantes discentes foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 3) Aprovação das 
solicitações de troca de orientador; a profa. Andrea Cristina Dörr apresentou aos demais 

membros presentes na reunião os formulários de solicitação de troca de orientador dos seguintes 

alunos: Cassiel Henrique Moreira cujo orientador atual é o prof. Marcos Botton Piccin e o futuro 

orientador será o prof. Alisson Vicente Zarnott, Cristiane Moraes Marinho cujo orientador atual 

é o prof. José Geraldo Wizniewsky que passará a ser coorientador e o futuro orientador será o 

prof. Everton Lazzaretti Picolotto,  Gisele Simi Turchetti cuja orientadora atual é a profa. Janaína 

Balk Brandão e o  futuro orientador será o prof. Everton Lazzaretti Picolotto, Mariele Boscardin 

cuja orientadora atual é a profa. Andréa Cristina Dorr e o futuro orientador será o prof. Fabiano 

Nunes Vaz e Vitor Birck cujo orientador atual é o prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin e o futuro 

orientador será o prof. Alisson Vicente Zarnott. Após a análise o Colegiado deliberou a aprovou 

a troca de orientador para os referidos alunos, autorizando que os mesmos façam as alterações 

nos devidos planos de estudos. 4) Aprovação do parecer do Comitê científico sobre 
aproveitamento de créditos para disciplina e os Testes de Proficiência; o Comitê Científico 

se reuniu para analisar a solicitação de aproveitamento de créditos para disciplina por 

equivalência da aluna Jossiane Ortiz Silva (matrícula: 201760066) onde a mesma solicita o 

aproveitamento da disciplina EDA 862 Enfoques Teóricos em Estudos Organizacionais (3 
créditos) que é equivalente à EDA874 Sociologia das Organizações e, também,  os 

requerimentos de exames de suficiência em Língua Estrangeira dos seguintes alunos que foram 
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Costa Sccott (matrícula 201960243), Eduardo Francisco Luft (matrícula 202060748), Gilmar 

Jorge Wakulicz (matrícula 201961060), José Ribeiro da Silva (matrícula 201960882), Priscila 

Sousa Pereira (matricula 201960896), Ricardo Marian Tiherro (matrícula 202060749) e Tábata 

Morena Rodrigues Saragoso (matrícula: 202060751). Foram aprovados em Língua Espanhola 

os alunos: Jéssica Righi de Oliveira (matrícula 202160481) e Rayan Scariot Vargas (matrícula 

202160502). Após as discussões o Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade o parecer do 

Comitê Científico, bem como, as decisões registradas na ata N.3/2021. 5) Aprovação da ata da 
4ª reunião da Comissão de Bolsas; A professora Andréa Cristina Dörr apresentou a ata da 4ª 

reunião Comissão de Bolsas, que deliberou sobre as prorrogação de bolsas do Mestrado por 6 
(seis) meses dos alunos do PPGExR: Bruno Bervig Collares (matrícula: 202060745), Cassiel 

Henrique Moreira (matrícula: 202060746), Domingos Athaides Pires Barbosa Junior (matrícula: 

202060747), Rodrigo Berttoni Cidade (matrícula: 202060750) e Tábata Morena Rodrigues 

Saragoso (matrícula: 202060751) , as prorrogações de bolsas do Doutorado por 12 (doze) meses 

aos alunos do PPGExR: Angélica Cristina Rhoden (matrícula: 201960646)  e Ricardo Alberti 

(matrícula: 202060208). Implementação da bolsa por 36 (trinta e seis) meses com o 

cadastramento, por 12 (doze) meses a contar de agosto de 2021, de bolsa da doutoranda Ana 

Lucia Monteiro de Sousa (matrícula: 202160070), devido ao término da bolsa da aluna Patrícia 

Rejane Froelich (matrícula: 201860335) cujo cancelamento em agosto de 2021 foi aprovado 

após ter sido contemplada por 36 meses. A aluna do doutorado Janaína Betto (matrícula: 

201860121) foi contemplada a bolsa de 6 (seis) meses, de agosto de 2021 a fevereiro de 2022, 

cuja cota estava sendo ocupada pelo aluno do doutorando José Luiz Goldschmidt Júnior 

(matrícula: 202160114) que solicitou o cancelamento do vínculo ao programa e, 

consequentemente da cota de bolsa ocupada pelo mesmo. Após as discussões o Colegiado 

aprovou por unanimidade as decisões da Comissão de Bolsas registradas na Ata N.º 4/2021. 6) 
Aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de defesa; O Colegiado recebeu as 

solicitações de prorrogação de prazo de defesa dos seguintes alunos do doutorado: Aline 
Barasuol solicitou 6 (seis) meses e justificou que a pandemia por COVID-19, tem 

impossibilitado a realização da pesquisa de campo para dar seguimento a tese, Eduardo Miotto 
Flech solicitou 6 (seis) meses e justificou que razões de natureza pessoal e profissional 

acarretaram em problemas na execução do trabalho, Gustavo do Nascimento Friedrich 

solicitou 6 (seis) meses e justificou apresentando atestando médico para tratamento de saúde, 

Martin Alencar da Rosa Dorneles solicitou 6 (seis) meses e justificou que apresenta 

dificuldades em realizar a redação da tese por fatores psicológicos e por ter contraído, 

juntamente com a companheira, COVID-19 o que gerou abalos e preocupações de diversas 

ordens, Thaynara Thaissa Dias Guimarães solicitou 2 (dois) meses em virtude de problemas 

de saúde que comprometeram o desenvolvimento pleno das condições de trabalho da tese e 

Viviane Flaviano solicitou 6 (seis) meses e justificou que a pandemia por COVID-19, o 

nascimento da filha e depressão pós-parto foram fatores que interferiram na finalização do 

trabalho de tese. Foram, também, recebidas solicitações de prorrogação de prazo de defesa dos 

seguintes alunos do mestrado: Bruna Lunkes solicitou 6 (seis) meses e justificou que devido a 

pandemia por COVID-19 necessitou alterar todo o seu projeto de pesquisa tanto em relação a 

temática quanto ao objeto de pesquisa para a viabilização da dissertação, David Luiz Mendonça 
Wigg solicitou 6 (seis) meses e justificou que não atingiu a nota requerida no Teste de  
Suficiência de Língua Estrangeira, Fernanda Miranda solicitou 2 (dois) meses e justificou que 

devido o trabalho de campo ser realizado em uma instituição pública que é a Prefeitura de Santa 

Maria não foi atendida de imediato a solicitação de entrevistas e que em que alguns setores da 
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 prefeitura não estão trabalhando no período normal de trabalho, Gisele Simi Turchetti solicitou 

2 (dois) meses e justificou que os motivos estão indiretamente ligados a pandemia por COVID-

19, mas também por motivos pessoais, Larissa Terra Langer solicitou 1 (um) mês e justificou 

as incertezas do período de pandemia  e que está em fase final faltando apenas os ajustes, além 

de resumo, abstract e conclusão  necessitando para isso um mês adicional para a conclusão da 

dissertação, Rochelli Medianeira Bariani Chiappa solicitou 6 (seis) meses e justificou que 

devido à pandemia por COVID-19 não pode realizar a coleta de dados no tempo estimado e que 

está na análise dos dados coletados atualmente, Sebastião Jorge Agostinho Mendes solicitou 6 
(seis) meses e justificou que devido a problemas com a pesquisa de campo e o atraso na redação 

da dissertação tornou inviável o cumprimento dos prazos estabelecidos, Roselaine Tereza Piber 

solicitou 4 (quatro) meses e justificou que apesar de conseguir realizar as entrevistas mais 

importantes no final de dezembro de 2020, não pode voltar ao local da coleta de dados, devido 

aos casos de COVID-19 que se intensificaram, no município de Mata, a partir de janeiro de 

2021, com medidas restritivas até julho de 2021, também, porque necessita ser aprovada no 

Teste de Suficiência em Língua Inglesa e o tempo se reduziu, pois iniciou a trabalhar por não ter 

renda para se manter, Priscila Sousa Pereira solicitou 3 (três) meses e justificou que a  pesquisa 

de campo por conta da COVID-19 foi prejudicada e Vanessa Lazzaretti Picolotto solicitou 2 
(dois) meses e justificou que o projeto inicial precisou ser totalmente modificado, pois em 

decorrência da COVID-19 a execução do projeto original se tornou inviável, em decorrência da 

perda da bolsa precisou trabalhar para se manter, dano psicológico em virtude da pandemia com 

crises de ansiedade e necessita aprovação no Teste de Suficiência em Língua Inglesa. Após a 

análise das justificativas apresentadas pelos alunos do doutorado para prorrogação de prazo de 

defesa o Colegiado deliberou e por votação decidiu que os alunos: Gustavo do Nascimento 

Friedrich e Martin Alencar da Rosa Dorneles deveriam ser encaminhados para a avaliação da 

Perícia Oficial em Saúde (PEOF) UFSM, tendo em vista que apresentaram atestado médico. Os 

alunos do doutorado: Aline Barasuol, Eduardo Miotto Flech, Viviane Flaviano e Thaynara 

Thaissa Dias Guimarães foram analisados o período de ingresso dos referidos alunos ao 

programa e as sucessivas prorrogações requeridas anteriormente pelos mesmos, o Colegiado 

deliberou e por votação de 4 (quatro) votos a 3 (três) foi concedido 2,5 (dois e meio) meses de 

prorrogação, a contar  de setembro de 2021, devendo os alunos abrir o processo de defesa ainda 

no mês de novembro e defender até o dia 15 de dezembro de 2021.  Para o mestrado, o 

Colegiado deliberou e por unanimidade indeferiu a solicitação de prorrogação de prazo de defesa 

para o aluno David Luiz Mendonça Wigg devendo este defender até final de agosto de 2021. Em 

relação aos alunos do mestrado: Bruna Lunkes, Rochelli Medianeira Bariani Chiappa, Sebastião 

Jorge Agostinho Mendes e Roselaine Tereza Piber, Priscila Sousa Pereira, Fernanda Miranda, 

Gisele Simi Turchetti, Vanessa Lazzaretti Picolotto e Larissa Terra Langer o Colegiado 

deliberou e por votação de 4 (quatro) votos a 3 (três) ficou decidido que seria concedido 2,5 
(dois e meio) meses de prorrogação, a contar  de setembro de 2021, devendo os alunos abrir o 

processo de defesa ainda no mês de novembro e defender até o dia 15 de dezembro de 2021. 7) 
Aprovação da criação de novas disciplinas no PPGExR; a professora Andréa Cristina Dörr 

apresentou as solicitações de criação de novas disciplinas no PPGExR. O professor João 

Garibaldi solicitou a criação da disciplina optativa: Instituições, Mercados e Organizações 
Rurais que fará parte da linha 1 após a análise da ementa e do programa da disciplina. O 

Colegiado deliberou e decidiu que é necessário reunir os docentes com disciplinas que 

apresentam a mesma temática no sentido de fazer um comparativo entre os programas no intuito 

de evitar o sombreamento de assuntos relacionados. Após tais ajustes o programa da disciplina a 

ser criada retornará como pauta da próxima reunião do Colegiado e passará por apreciação. O 

professor Vitor Kochhann Reisdorfer enviou ao Colegiado a solicitação da criação da disciplina 

optativa que fará parte da linha 1:Cooperativismo: Pensamento, Organização e Gestão por ser 

uma temática ainda não existente no programa, o 
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Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade a criação da disciplina que fará parte, após os 

encaminhamentos, da estrutura curricular do PPGExR. 8) Aprovação do edital de Pós Doc; A 

professora Andréa Cristina Dörr apresentou, a todos os membros presentes na reunião, o parecer 

da comissão de Seleção sobre a minuta do edital de Pós Doc do PPGExR, o Colegiado analisou o 

referido edital que foi enviado por e-mail e, após as considerações e os devidos ajustes na 

redação do mesmo, deliberou aprovando por unanimidade o edital de Pós Doc do PPGExR que 

será publicado em breve. 9) Assuntos Gerais: a presidente profa. Andréa Cristina Dörr 

agradeceu a seriedade e o comprometimento da representação discente das alunas doutorandas:  

Laila Garcia Marques e Jana Rossato Gonçalves (suplente) e os mestrandos:  Rocheli Medianeira 

Bariani Chiappa e Cassiel Henrique Moreira (suplente) na última reunião do Colegiado e  

mencionou que na próxima reunião devido ao encerramento da vigência da portaria Nº 056/2020, 

de 13 de agosto de 2020 o Colegiado terá novos representantes  discentes. 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, 26 de julho de 2021. 
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