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ATA N.º 12/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 presidência em exercício da professora Janaína Balk Brandão. Participaram 

de forma “online”: Janaína Balk Brandão (Coordenadora substituta em exercício), Profa. Gisele 

Martins Guimarães (suplente), Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Jéssica Righi de Oliveira 

(representante discente do doutorado), Rodrigo Berttoni Cidade (representante discente do 

mestrado) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausentes com 

justificativa Prof. Alisson Vicente Zarnott e Prof. José Marcos Froehlich ambos sem 

disponibilidade de horário por estarem em aula e profa. Andréa Cristina Dorr por estar de férias. 

Dando início à reunião a professora Janaína Balk Brandão saudou a todos, solicitou a inversão 

do ponto de pauta número 2 passando-o para o último ponto a ser deliberado e solicitou, 

também, no ponto de pauta de número 6, que irá tratar da aprovação das solicitações de troca de 

orientador a inclusão dos alunos: Ana Lúcia Monteiro de Sousa, Daniel José do Nascimento 

Ferreira e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa.  Tais solicitações foram aceitas por unanimidade 

pelos membros do Colegiado. Dando sequência a reunião passou-se ao primeiro ponto de pauta. 

1) Aprovação Ad Referendum do teste de suficiência do aluno David Wigg; devido a 

necessidade de aprovação no teste de suficiência para a abertura do processo de defesa, o aluno 

David Luiz Mendonça Wigg foi aprovado no teste que realizou no dia 04 de agosto de 2021. A 

profa. Andréa Cristina Dorr aprovou Ad Referendum o encaminhamento ao controle acadêmico 

da pós-graduação para o registro em seu histórico escolar. O Colegiado, após as deliberações, 

aprovou a decisão da coordenadora acerca da aprovação Ad Referendum para o teste de 

proficiência do referido aluno. 2) Aprovação da ata Nº1/2021 da reunião da Comissão de 

Recursos do PROAP; no dia 09/08/2021 se reuniu por videoconferência a Comissão do PROAP 

para deliberar sobre as solicitações do uso de recurso, através da elaboração de uma planilha que 

foi enviada aos discentes e docentes a fim de que preenchessem suas demandas para serem 

analisadas pela comissão. As demandas dos discentes foram as seguintes: diárias para trabalhos 

de campo, tradução de artigos para publicação, participação em evento, participação em curso e 

publicação de capítulos. Em relação aos docentes, as demandas foram: tradução de artigos para 

publicação, taxas de submissão de artigos internacional e publicação de capítulos. Após as 

deliberações o Colegiado aprovou as decisões registradas na ata Nº1/2021 da reunião da 

Comissão de Recursos do PROAP. 3) Aprovação Ad Referendum do uso de recurso do 

PROAP para as alunas Carla Rosane da Costa Scott e Janaína Betto; devido a necessidade 

de encaminhamento das diárias para trabalho de campo das alunas Carla Rosane da Costa Scott e 

Janaína Betto, em função dos prazos que são exigidos pela assessoria financeira para o envio dos 

formulários, a profa. Andréa Cristina Dorr aprovou Ad Referendum o encaminhamento das 

demandas de diárias das referidas alunas. O Colegiado, após as deliberações, aprovou a decisão 

do Ad Referendum da coordenadora, profa. Andréa Cristina Dorr, para as diárias das alunas Carla 

Rosane da Costa Scott e Janaína Betto. 4) Aprovação do edital para bolsista do PPGExR; a 

coordenadora, profa. Andréa Cristina Dorr, investigou acerca da possibilidade de abrir um edital 

para duas vagas de bolsista na área da comunicação e duas vagas de bolsista na área 

administrativa, conforme resposta ao e-mail enviado a direção do Centro de Ciências de Rurais o 

programa possui o montante de R$ 7.781,00 para ano de 2021, o qual pode ser usado para 

custeio e pagamento das bolsas até dezembro de 2021. O valor para 20h/semana é R$410,00. Os 

bolsistas da comunicação irão auxiliar a coordenação do programa no gerenciamento e na 

divulgação de eventos nas mídias sociais, atualização de páginas de interesse do programa, 
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criação de artes, etc. O bolsista da área administrativa irá atuar junto à secretaria e coordenação 

do programa contribuindo na elaboração de relatórios, tabulação e coletas de dados das 

produções dos professores e alunos, bem como, nas questões ordinárias administrativas do 

programa. Após a explanação da profa. Janaína Balk Brandão acerca dos referidos editais, o 

Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade a abertura dos editais para bolsistas do PPGExR 

e os representantes discentes irão atuar na divulgação do mesmo junto à comunidade acadêmica. 

5) Aprovação da participação em concorrer para o edital Nº 018/2021/PRPGP/UFSM 

Seleção de Propostas para Contratação de Professor Visitante Estrangeiro (PVE); a profa. 

Janaína Balk Brandão relatou que a Comissão de Internacionalização do PPGExR se reuniu duas 

vezes para deliberar acerca da participação no edital de seleção para contratação de professor 

visitante estrangeiro. Dentre as indicações para a vaga, o único que apresentou disponibilidade 

em concorrer foi o Prof. Dr. Jean François Marie Charles Tourrand. Naquela ocasião, a profa. 

Janaína Balk Brandão relata que questionou a Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

(PRPGP) e a Pró Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) sobre o fato de o referido professor 

já ter sido contemplado com bolsa dessa natureza em outro programa da mesma instituição. A 

resposta da PRPGP e da PROGEP foi recebida após a realização das duas reuniões da Comissão 

de Internacionalização e ressalta o impedimento da participação do Prof. Dr. Jean François Marie 

Charles Tourrand pelo motivo de não poder ser contemplado duas vezes com a mesma bolsa. 

Após as deliberações, o Colegiado aprovou a participação do programa em concorrer para a 

bolsa de professor visitante estrangeiro, caso exista a possibilidade de contatar um outro docente 

interessado na vaga em tempo hábil.  6) Aprovação das solicitações de troca de orientador 

dos alunos: Ana Lúcia Monteiro de Sousa, Bruna Lunkes, David Luiz Mendonça Wigg, 

Daniel José do Nascimento Ferreira, Jayme Bezerra de Menezes Neto, Kathleen da Silva 

Paust, e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa; atendendo aos novos critérios da CAPES, 

principalmente no que se refere aos critérios que constam no Resumo dos pesos da ficha de 

Avaliação dos Programas na Área de Ciências Agrárias I (QUADRIÊNIO 2017-2020) referente 

ao item 1.2 Perfil do corpo docente, no qual consta como observação: (i) Os docentes que não 

atenderem os requisitos para ser docentes permanentes poderão ser classificados como 

colaboradores com função de ensino e co-orientação.  Fez -se necessário realizar a troca de 

orientação dos alunos: Jayme Bezerra de Menezes Neto, David Luiz Mendonça Wigg e Kathleen 

da Silva Paust que estavam sob orientação do Prof. José Geraldo Wizniewsky que passou a 

docente colaborador no PPGExR.  Desse modo, o orientador do aluno Jayme Bezerra de 

Menezes Neto será o prof. Vicente Celestino Pires Silveira, o aluno David Luiz Mendonça Wigg 

passará a ser orientado pelo prof. Fabiano Nunes Vaz e a aluna Kathleen da Silva Paust será 

orientada da profa. Liziany Müller Medeiros. Do mesmo modo, os alunos Ana Lúcia Monteiro 

de Sousa, Daniel José do Nascimento Ferreira e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa que 

estavam sob a orientação do prof. Clayton Hillig, que também passou a docente colaborador, 

precisaram realizar a troca de orientador.  A orientação dos alunos: Ana Lúcia Monteiro de 

Sousa, Daniel José do Nascimento Ferreira e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa ficarão sob a 

responsabilidade da profa. Janaína Balk Brandão, atual coordenadora do Programa.  Em relação 

a aluna Bruna Lunkes, orientada da profa. Andréa Cristina Dörr, a mesma solicitou a troca de 

orientadora em virtude da licença maternidade, a partir de setembro, período em que a profa. 

Andréa Cristina Dorr não poderá permanecer orientando a aluna que passará a ser orientada da 

profa. Janaína Balk Brandão, devido a afinidade da temática. Após as discussões e deliberações 

acerca dos programas terem de se alinhar as novas exigências da CAPES, o Colegiado aprovou 

por unanimidade as trocas de orientadores dos alunos supracitados, devendo os mesmos 

realizarem as devidas alterações em seus Planos de Estudos. 7) Aprovação da solicitação de 

coorientador do aluno Jayme Bezerra de Menezes Neto; devido ao edital Nº 01/2021 para o 

processo de credenciamento e recredenciamento do PPGExR, registrado na  Ata Nº 2-2021 da 

Reunião da Comissão de Credenciamento do PPGExR e homologada em reunião do Colegiado 



 Folha 03 da Ata N.º 12/2021 - Reunião do Colegiado do PPGExR 
 

registrada na ATA N.º 8/2021 ocorrida no dia 23 de junho de 2021, o professor José Geraldo 

Wizniewsky passou a professor colaborador e, conforme já mencionado anteriormente,  docentes 

colaboradores podem apenas coorientar, desse modo, passará a coorientador do discente Jayme 

Bezerra de Menezes Neto, sendo a inclusão de coorientador aprovada pelo Colegiado. 8) 

Assuntos Gerais; a profa. Janaína Balk Brandão informou que a solicitação de troca de 

orientador do discente Cícero Rogerio Henrique Laluce, bem como, os formulários com as 

solicitações de inclusão de coorientação dos alunos que tiveram sua orientação alterada devem 

ser enviados com a maior brevidade possível para que seja aprovada na reunião prevista para o 

dia 30 de agosto de 2021. A presidente em exercício, profa. Janaína Balk Brandão, agradeceu a 

presença de todos em participar da reunião e deseja boas-vindas aos novos representantes 

discentes, bem como, a seus suplentes. 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 presidente em exercício, profa. Janaína 

Balk Brandão e pelos demais membros do Colegiado que participaram da reunião realizada por 

videoconferência. Santa Maria, 16 de agosto de 2021. 
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