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ATA N.º 13/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos trinta 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, Prof. Alisson Vicente 

Zarnott, Prof. José Marcos Froehlich, Ricardo Alberti (representante discente do doutorado) -

suplente, Rodrigo Berttoni Cidade (representante discente do mestrado) e Simone Souza Baptista 

(assistente em administração - secretária). Dando início à reunião a professora Janaína Balk 

Brandão saudou a todos, solicitou a inclusão do ponto de pauta número 4 que irá tratar da 

solicitação de prorrogação de prazo de defesa do aluno Martin Alencar da Rosa Dorneles após 

aludo pericial.  A inclusão do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade pelos membros do 

Colegiado. Dando sequência a reunião passou-se ao primeiro ponto de pauta.  1) Aprovação das 

solicitações de Docência Orientada 2021/2; foram recebidas as solicitações de Docência 

Orientada dos seguintes alunos do mestrado: Bruno Bervig Collares – (Docência Orientada I), 

Cassiel Henrique Moreira – (Docência Orientada I), Ricardo Marian Tiherro – (Docência 

Orientada I), e Tábata Morena Rodrigues Saragoso – Docência Orientada I. E dos alunos do 

doutorado: Ana Lucia Monteiro de Sousa – (Docência Orientada III), Jéssica Righi de Oliveira – 

(Docência Orientada III) e – (Docência Orientada IV), Juliana de Almeida costa – (Docência 

Orientada III), Ravena de Carvalho Reis Batista – (Docência Orientada III), Rayan Scariot 

Vargas – (Docência Orientada III) e – (Docência Orientada IV) e Simone Bueno Camara – 

(Docência Orientada III). Após a leitura e análise dos planos de Docência Orientada para o 

segundo semestre de 2021, o Colegiado deliberou e aprovou todos os planos de Docência 

Orientada relativo ao 2021/2. 2) Aprovação das solicitações de inclusão de coorientador; 

conforme registrado na ATA N.º 12/2021 da reunião do Colegiado ocorrida no dia 16 de agosto 

de 2021 “Os 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 

coorientação.” Foram recebidas as solicitações de inclusão de coorientador os seguintes alunos: 

Ana Lúcia Monteiro de Sousa solicitou a inclusão do prof. Clayton Hillig como coorientador 

do projeto de tese, justificando que o professor Clayton Hillig acompanhou o projeto de tese 

como até julho de 2021, deste modo, seria de suma importância que constasse como coorientador 

da Tese; Bruna Lunkes solicitou a inclusão da profa. Andréa Cristina Dorr como coorientadora 

do trabalho de dissertação de mestrado, justificando que a profa. Andréa Cristina Dorr 

acompanhou o trabalho como orientadora até o momento da licença gestante. Deste modo, seria 

de suma importância tê-la como coorientadora; David Luiz Mendonça Wigg solicitou a 

inclusão do prof. Jose Geraldo Wizniewsky como coorientador do trabalho de dissertação de 

mestrado, justificando que o professor Jose Geraldo Wizniewsky acompanhou todo o processo 

do mestrado e da pesquisa e presidirá a banca de defesa; Daniel José do Nascimento Ferreira 

deseja incluir o prof. Clayton Hillig como coorientador do projeto de tese, alegando que o 

professor Clayton Hillig acompanhou o projeto até julho de 2021, deste modo, seria de suma 

importância incluí-lo como coorientador da Tese; Kathleen da Silva Paust solicitou a inclusão 

do prof. Jose Geraldo Wizniewsky como coorientador do trabalho de dissertação de mestrado, 

justificando que é de fundamental importância para realização da pesquisa e que o professor 
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possui correlação direta ao tema do projeto; Patrícia Rejane Froelich solicitou a inclusão da 

profa. Cassiane da Costa, lotada na UERGS, como coorientadora do projeto de tese e justifica 

que  devido a  experiência na área de sociologia, estudos de gênero e reprodução social na 

agricultura familiar a referida professora fornecerá elementos analíticos às reflexões em 

andamento e estimulará no processo criativo e na determinação para o desenvolvimento e 

conclusão da tese e Rocheli Medianeira Bariani Chiappa solicitou a inclusão do prof. Clayton 

Hillig como coorientador do trabalho de dissertação de mestrado, alegando que o professor 

Clayton Hillig acompanhou o projeto até julho de 2021, deste modo, seria de suma importância 

incluí-lo como coorientador da dissertação. O Colegiado deliberou e aprovou todas inclusões de 

coorientação. A profa. Janaína salientou assumiu as orientações que eram do prof. Clayton Hillig 

no intuito de resolver um problema administrativo já que está ocupando o cargo de 

coordenadora. 3) Aprovação da ata Nº2/2021 e da Nº3/2021 da reunião da Comissão de 

Recursos do PROAP; a profa. Janaína Balk Brandão, como presidente da Comissão de 

Recursos do PROAP, explicou aos demais membros do Colegiado sobre as deliberações tomadas 

nas reuniões ocorridas nos dias 23 e 26 de agosto de 2021 acerca das solicitações de viagem 

internacional dos alunos do doutorado: Maurício Machado Sena e Luana Fernandes Melo. Após 

as discussões, o Colegiado deliberou a homologou as decisões registradas nas atas de N.2/2021 e 

N.3/2021 das reuniões da Comissão de Recursos do PROAP. 4) Aprovação da solicitação de 

prorrogação de prazo de defesa do aluno Martin Alencar da Rosa Dorneles após laudo 

pericial; após o encaminhamento para a junta médica da PEOF -UFSM o aluno Martin Alencar 

da Rosa Dorneles teve sua solicitação de prorrogação de prazo de defesa de 6 meses a contar de 

agosto de 2021, aprovada pelo Colegiado. A aprovação deste prazo diferenciado dos demais se 

deu por motivo de laudo pericial deliberado pela junta médica da Perícia Oficial em Saúde 

realizada no dia 19 de agosto de 2021 onde cita que: “foi constatado que apresenta hipótese 

diagnóstica de transtorno bipolar tipo II, estando em tratamento psiquiátrico particular na 

cidade de origem. Iniciou o tratamento em maio/2021 devido ao agravamento do quadro, após 

ter tido COVID-19, assim como a esposa. Está em tratamento com carbonato de lítio 900 mg e 

doxepina 25 mg, sendo a última indicada por dermatologista devido a doença de pele (traz 

receitas). Conforme avaliação, evidenciou-se o prejuízo para realização de atividades 

acadêmicas, pelo menos nos últimos 6 meses, conforme sintomas relatados. O interessado está 

atualmente com sintomas depressivos leves, quadro compatível com CID-10 F31.3, em 

condições de retomada dos estudos. Parecer: Julgo ser procedente o pedido do aluno de 

prorrogação do curso pelo período de 6 meses”. 5) Assuntos Gerais; o prof. Alisson Vicente 

Zarnott questionou acerta da coletânea do PPGExR e a temática que servirá de linha guia. A 

profa. Gisele Martins Guimarães, que faz parte juntamente com a profa. Liziany Muller 

Medeiros da organização da coletânea explicou que será um conjunto de obras bem abrangente 

tendo em vista que o programa é interdisciplinar. O Prof. José Marcos Froehlich mencionou 

sobre a proposta editorial que se deve observar o número de autores possíveis. Como informes, a 

profa. Janaína Balk Brandão falou em nome da comissão organizadora do 4º Colóquio em 

Extensão Rural que faz um apelo aos docentes do programa para que participem mais ativamente 

da proposta que está prevista para o mês de novembro e contará com a apresentação de trabalhos 

que serão avaliados por alunos do doutorado, onde deverão fazer parte dois professores 

coordenadores de cada um dos três GTs (Grupos de trabalho). Mencionou, também, sobre a 

seleção dos bolsistas que foi realizada na qual foram selecionadas duas bolsistas para 

administrativo e duas para a comunicação. Por fim, o prof. José Marcos Froehlich mencionou 

sobre a divulgação das defesas não estarem sendo enviadas por e-mail, e sim, em mídias sociais 

e salientou a importância da divulgação via e-mail institucional.  No âmbito da comunicação, a 

profa. Gisele se disponibilizou coordenar uma Comissão de Comunicação e um elaborar um 

plano de comunicação para o PPGExR. Assim, o colegiado do PPGExR deliberou por criar uma 

Comissão de Comunicação. A presidente em exercício, profa. Janaína Balk Brandão, agradeceu 
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a presença de todos em participar da reunião. 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, 30 de agosto de 2021. 
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