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ATA N.º 11/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze 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. 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. Ausente 

sem justificativa profa. Janaína Balk Brandão (Coordenadora Substituta). Dando início à reunião 

a professora Andréa Cristina Dörr saudou a todos, pediu permissão para iniciar a gravação e 

abriu a reunião que tem como única pauta. 1)  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: Daniel José do Nascimento Ferreira solicitou 3 (três) meses e 

justificou que em razão da pandemia por COVID-19, teve que mudar algumas referências 

teóricas e o percurso metodológico de coletas, como o envio de questionário on-line (via Google) 

para o público envolvido na pesquisa. Diego Luis Sauer solicitou 3 (três) meses e justificou que 

em virtude da demanda de suprir a subsistência e a sobrevivência na cidade de Santa Maria 

torna-se imprescindível a realização de trabalho remunerado, totalizando cerca de 44 horas de 

trabalho semanal que demandam envolvimento físico e mental. Esses elementos aliados 

instabilidade sanitária decorrente da Pandemia de COVID 19 acarretaram na defasagem do 

andamento das demandas relacionadas ao projeto de qualificação. Lucas Moretz-Sohn David 

Vieira solicitou 3 (três) meses e justificou que em virtude da pandemia da COVID-19, não foi 

possível definir com antecedência a abordagem do tema de pesquisa, por se tratar de um estudo 

que envolve a análise de política pública ficou difícil delimitar em tempo hábil o foco da análise, 

assim como do aporte teórico e metodológico mais adequado. Marcos Roberto Pires Gregolin 

solicitou 3 (três) meses e justificou que a tese está sendo organizada em quatro artigos onde dois 

deles já estão publicados em revista, um deles aceito para publicação, e o último em fase de 

elaboração. Rodrigo Duarte Faccin solicitou 2 (dois) meses e justificou que em função as 

implicações acadêmicas causadas pela pandemia do novo coronavírus, a realização de coletas de 

dados para a pesquisa ficara bastante prejudicadas. Desta forma, novos encaminhamentos e 

desdobramentos foram traçados para o estudo, provocando a necessidade de maior tempo para a 

escrita dos resultados obtido. Thacya Clédina da Silva solicitou 6 (seis) meses e justificou que 

descobriu no início do primeiro semestre deste ano de 2021 que estava gestando e que durante a 

gravidez, as transformações físicas, psíquicas e sociais vivenciadas foram mais intensas, 

principalmente em um contexto de pandemia e que por problemas de saúde, relacionada a essa 

condição esteve entre os dias de julho sob avaliação médica e afastada de atividades. O 

Colegiado também recebeu a solicitação de prorrogação de prazo de defesa do aluno do 

mestrado Timóteo Ângelo Nascimento que solicitou 6 (seis) meses e justificou que seguindo as 

orientações da Organização Mundial de Saúde teve limitações na realização da pesquisa de 

campo e, consequentemente a conclusão do trabalho ainda necessita da coleta de alguns dados. 

Como o público alvo do trabalho é majoritariamente constituído por agricultores familiares e 

grande parte não possui acesso à Internet, inviabiliza a pesquisa remota. Relata também que a 

alguns meses, devido a um acidente de trânsito, que resultou em fratura de clavícula e a 

necessidade de intervenção cirúrgica o que comprometeu a mobilidade e a locomoção. Após a 

análise das justificativas apresentadas pelos alunos do doutorado para prorrogação de prazo de 
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defesa e considerando o período de ingresso dos referidos alunos ao programa e as sucessivas 

prorrogações requeridas anteriormente pelos mesmos o Colegiado deliberou e por unanimidade 

decidiu que os alunos do doutorado: Daniel José do Nascimento Ferreira, Diego Luis Sauer, 

Lucas Moretz-Sohn David Vieira, Marcos Roberto Pires Gregolin, Rodrigo Duarte Faccin e 

Thacya Clédina da Silva , terão o tempo concedido de 2,5 (dois e meio) meses de prorrogação, a 

contar de setembro de 2021, devendo os alunos abrirem o processo de defesa ainda no mês de 

novembro e defender até o dia 15 de dezembro de 2021. Para o aluno do mestrado Timóteo 

Ângelo Nascimento, o Colegiado deliberou e por unanimidade decidiu que terá o tempo 

concedido de 2,5 (dois e meio) meses de prorrogação, a contar de setembro de 2021, devendo o 

aluno abrir o processo de defesa ainda no mês de novembro e defender até o dia 15 de dezembro 

de 2021. 2) Assuntos Gerais: a presidente profa. Andréa Cristina Dörr agradeceu a compreensão 

de todos em novamente participar da reunião para deliberar sobre os prazos pendentes de 

prorrogação de defesa. 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 extraordinária realizada por 

videoconferência. Santa Maria, 02 de agosto de 2021. 
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