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ATA N.º 16/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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), Prof. Alisson 

Vicente Zarnott, Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Ricardo Alberti (representante discente do 

doutorado - suplente), Gabriela Rozek Weber (representante discente do mestrado - suplente) e 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausentes com justificativa: 

profa. Andréa Cristina Dorr por esta de licença gestante e prof. José Marcos Froehlich para se 

abster por se tratar de assunto referente a orientanda na pauta. Dando início à reunião a 

professora Janaína Balk Brandão saudou a todos e com a nota de pesar lamentou o acidente 

trágico que tirou a vida da ex aluna do doutorado do PPGExR Adriana Pisoni da Silva e de sua 

família.  Na sequência, solicitou a inclusão do ponto de pauta sobre a solicitação do aluno 

Maurício Machado Sena de inclusão de coorientador, a inclusão do ponto de pauta foi aprovada 

pelo Colegiado, e dando andamento a reunião passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Análise da 

solicitação de prorrogação de prazo de defesa da aluna Thacya Clédina da Silva mediante 

laudo médico; foi apresentado ao Colegiado a solicitação de prorrogação pelo período de 6 

(seis) meses do prazo de defesa de tese, mediante a justificativa de gestação em estado final, da 

discente do doutorado Thacya Clédina da Silva onde a data prevista para o parto iria coincidir 

com o prazo havia sido estipulado anteriormente para todas as prorrogações. A conduta que está 

sendo adotada pelo Colegiado para todas as solicitações de prorrogação de prazo mediante laudo 

médico é o encaminhamento para a Perícia Oficial em Saúde (PEOF)/UFSM para que mediante 

despacho da junta médica se faça as ponderações e deliberações acerca dos prazos que serão 

concedidos. Após as deliberações o Colegiado aprovou o encaminhamento da discente para 

Perícia Oficial em Saúde (PEOF)/UFSM. 2) Aprovação da ata N. 4ª Reunião Comissão 

Recurso do PROAP 2021; a profa. Janaína Balk Brandão como presidente da Comissão de 

Recursos do PROAP apresentou a ata N. 4ª Reunião ocorrida no dia 13 de outubro de 2021 

acerca das demandas de repasse para a Revista Ciência Rural e de diárias para trabalho de campo 

que foram recebidas e aprovadas pela comissão no intuito de um melhor aproveitamento do 

saldo restante do recurso, pois com o encerramento dos prazos ocorrerá devolução dos valores 

não utilizados. O colegiado após as deliberações aprovou a ata N. 4ª Reunião Comissão Recurso 

do PROAP 2021. 3) Indicação e Aprovação da nova coordenação do PPGExR; a profa. 

Janaína Balk Brandão informou que estará em afastamento a partir do dia 01 de dezembro de 

2021 e uma exigência da PROGEP é que antes do afastamento seja cumprido o período de férias 

referente a 2021e, também, com a exoneração da portaria de coordenadora da profa. Andréa 

Cristina Dörr encerra-se também a portaria de coordenadora substituta da profa. Janaína Balk 

Brandão. Desse modo tornou-se necessário a indicação de nova coordenação. O Prof. Vitor 

Kochhann Reisdorfer se disponibilizou a assumir temporariamente a coordenação com o prof. 

Fabiano Nunes Vaz como coordenador substituto, para a nova coordenação foi pautada duas 

possibilidades: a primeira, uma portaria permanente por 2 (dois) anos e a segunda uma portaria 

Pro Tempore pelo período de 1 (um) ano. Após as deliberações e ponderações o Colegiado 

aprovou a nova coordenação do PPGExR e decidiu por unanimidade pela portaria Pro Tempore 

pelo período de 1 (um) ano para coordenador e coordenador substituto com efeito imediato a 

partir da homologação da ata N.º 16/2021. 4) Aprovação Ad Referendum de alteração na 
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Oferta de Disciplina 2020-2 com a inclusão da disciplina: EDA865 Planejamento e Gestão 

de Projetos em Desenvolvimento Rural; a profa. Janaína Balk Brandão atendendo a uma 

solicitação do prof. Pedro Selvino Neumann aprovou Ad Referendum a inclusão da disciplina 

EDA 865 Planejamento e Gestão de Projetos em Desenvolvimento Rural na oferta de disciplinas 

para o segundo semestre letivo de 2021. O Colegiado, após as deliberações aprovou o Ad 

Referendum para a alteração na oferta de disciplinas 2021/2. 5) Aprovação da solicitação do 

aluno Maurício Machado Sena de inclusão de coorientador; o aluno do doutorado do 

PPGExR Maurício Machado Sena solicitou a inclusão do prof. Dr. Óscar Toro Peña, lotado no 

Grupo Investigación ÁGORA - Universidad de Huelva/ Espanha como coorientador do trabalho 

de tese devido as contribuições teóricas que surgirão no campo da comunicação, devido à 

formação em Jornalismo; O aporte a respeito da Economia Solidária na Espanha; Possibilidades 

de estreitar laços entre a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidad Internacional de 

Andalucia (UNIA) e a Universidad de Huelva (UHU); Envolver o Laboratório Ibero-americano 

de Iniciativas de Inovação Socioecológica (LIIISE) mais profundamente à tese; A possibilidade 

de publicações derivadas da tese, em Espanhol; Além das qualidades pessoais do Dr. Óscar Toro, 

que se revelam em seu trabalho de voluntariado junto à economia solidária; Sua expertise como 

pesquisador em comunicação para a transição, que busca o diálogo e; Por fim, a contribuição na 

construção do conhecimento, que ambos têm desenvolvido desde a primeira edição do curso 

Proyectos para la Transición, em 2019. O Colegiado após as deliberações aprovou a inclusão do 

prof. Dr. Óscar Toro Peña como coorientador do trabalho de tese do aluno do doutorado 

Maurício Machado Sena e pontuou que tal inclusão contempla o processo de internacionalização. 

6) Assuntos Gerais; a profa. Janaína Balk Brandão comentou sobre o e-mail recebido da 

Associação de Pós-graduandas/os (APG) da UFSM em relação aos cortes orçamentários do 

CNPq, a suspensão da avaliação da Capes e a adesão à paralisação nacional das/dos pós-

graduandas/os no dia 26/10. A  representante discente Gabriela Rozek Weber pontuou que tal 

paralisação é o momento para aproveitar o espaço para dialogar com a sociedade acerca dos 

impactos nos cursos de pós graduação com os cortes orçamentários do CNPq e  a suspensão da 

avaliação da Capes. Uma questão levantada pelo representante discente Ricardo Alberti foi em 

relação a sugestões dos discentes no que consideram temas pertinentes de serem abordados em 

relação a criação de disciplinas e quais formas de encaminhamentos. A profa. Janaína Balk 

Brandão sugeriu que assuntos novos podem ser trazidos de forma imediata para a disciplina de 

Seminários Avançados onde se pode convidar palestrantes e temáticas de interesse. Outra 

possibilidade seria no campo “sugestões” nos questionários de avaliação discente e de avaliação 

do programa. O prof., Marco Antônio Verardi Fialho sugeriu que cada docente poderia incluir 

um tópico em suas disciplinas com temáticas de interesse (temas transversais) sobre a questão de 

gênero e meio ambiente de forma imediata. A presidente em exercício, profa. Janaína Balk 

Brandão, agradeceu a presença de todos em participar da reunião se despediu da coordenação e 

agradeceu a todos pelo trabalho em equipe, a seriedade e o comprometimento. 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, 25 de outubro de 2021. 
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