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ATA N.º 17/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 do professor Vitor Kochhann Reisdorfer. Participaram de 

forma “online”: Vitor Kochhann Reisdorfer (Coordenador), Prof. Alisson Vicente Zarnott, Prof. 

Fabiano Nunes Vaz, Prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin, profa. Liziany Müller Medeiros, 

Jéssica Righi de Oliveira (representante discente do doutorado), Rodrigo Berttoni Cidade 

(representante discente do mestrado) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - 

secretária). Dando início à reunião o professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou a todos e deu 

as boas-vindas aos novos integrantes do corpo docente ao Colegiado.  Na sequência, solicitou a 

inversão do ponto de pauta de número 3 sobre os pedidos de prorrogação de prazo de defesa pelo 

de número 4 deliberação e aprovação da minuta do edital de ingresso para o ano de 2022.  A 

inversão solicitada dos pontos de pauta foi aprovada pelo Colegiado, e dando andamento a 

reunião passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Aprovação da recomposição do Colegiado, das 

Comissões e Comitês do PPGExR; aos membros do Colegiado presentes na reunião, foi 

apresentada a recomposição do Colegiado, das Comissões e Comitês do PPGExR, conforme 

reunião realizada com o corpo docente do PPGExR e aprovada Ad Referendum pelo coordenador 

para a emissão das portarias, pois com a mudança da coordenação e o afastamento de alguns 

membros docentes por licença ou para Pós Doc tornou-se necessária tal recomposição. Após 

apreciação, foi colocado em votação e por unanimidade foi aprovada a recomposição do 

Colegiado, das Comissões e Comitês do PPGExR. 2) Aprovação Ad Referendum dos Testes 

de Proficiências dos alunos: Mariele Boscardin, Priscila Sousa Pereira, Rocheli Medianeira 

Bariani Chiappa, Roselaine Tereza Piber, Sebastião Jorge Agostinho Mendes e Vanessa 

Lazzaretti Picolotto; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer no uso da atribuição de 

coordenador do PPGExR aprovou Ad Referendum as solicitações de aproveitamento dos testes 

de proficiência em língua estrangeira dos alunos Mariele Boscardin, Priscila Sousa Pereira, 

Rocheli Medianeira Bariani Chiappa, Roselaine Tereza Piber, Sebastião Jorge Agostinho 

Mendes e Vanessa Lazzaretti Picolotto realizados na UFSC, instituição que é aceita para os 

testes EAD na Universidade Federal de Santa Maria. O Colegiado aprovou por unanimidade a 

aprovação Ad Referendum do coordenado, professor Vitor Kochhann Reisdorfer. 3) Deliberação 

e aprovação da minuta do Edital Específico de ingresso para o primeiro semestre de 2022 

para o Mestrado e Doutorado do PPGExR; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou 

aos demais presentes as minutas dos editais específicos de ingresso para o primeiro semestre de 

2022 do Doutorado e do Mestrado do PPGExR. Nas discussões foram propostos ajustes na 

redação dos referidos editais com a relevante contribuição dos membros na finalização do 

mesmo, foram sugeridas, argumentadas e discutidas a distribuição dos pesos e pontuações, nota 

de corte e proporcionalidade dos pesos. Após as deliberações O Colegiado, por votação, decidiu 

que será mantido a proposta inicial sem alteração dos pesos e quantidades de etapas. Foi sugerida 

a proposta de adicionar cotas aos próximos editais específicos de ingresso. Encerrando esta etapa 

o Edital foi finalizado e aprovado pelo Colegiado e está apto de ser encaminhado dentro do prazo 

previsto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP). 4) Deliberação sobre os 

pedidos de prorrogação de prazo de defesa; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer 

apresentou detalhadamente as solicitações de prorrogação de prazo de defesas dos seguintes 

alunos do doutorado do PPGExR: Aline Barasuol solicitou 6(seis) meses justificando que em 
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decorrência da pandemia COVID-19 ficou impossibilitada de realizar a pesquisa de campo 

prevista no tempo estimado. Fernanda de Figueiredo Ferreira solicitou 6 (seis) meses alegando 

que este tempo será para trabalhar os dados do campo que foram recentemente coletados. As 

coletas aconteceram em fins de outubro. Janaina Betto solicitou 6(seis) meses e justifica à 

impossibilidade de garantia de defesa até março de 2022, uma vez que, a pandemia atrasou o 

trabalho de campo presencial por mais de um ano. Jayme Bezerra de Menezes Neto solicitou 6 

(seis) meses alegando que por causa das imposições legais de restrições sanitárias, bem como 

pelas recomendações de distanciamento social devido aos impactos epidemiológicos da 

pandemia de Covid-19 que, infelizmente, afetou o Brasil, não foi possível o cumprimento do 

cronograma previsto para a execução da pesquisa de Tese e Yosani Morales Martínez solicitou 6 

(seis) meses e justificou estar atrasada com base no acontecido pela pandemia em questão de 

escrita e trabalho de campo, sendo o trabalho um estudo de caso comparativo e falta a realização 

de pesquisa de campo de um desses casos e dos seguintes alunos do Mestrado: Fernanda 

Miranda justifica sua solicitação de prorrogação de prazo com defesa prevista até 31 de março 

de 2022 (4 (quatro) meses) pois apresentou e testou positivo sintomas da COVID-19 que a 

impossibilitaram durante um mês de realizar as atividades normais principalmente da 

dissertação. Após um mês de COVID-19 ficou com algumas sequelas, com o raciocínio lento, 

falhas de memória, dores de cabeça entre outros sintomas que a impossibilitaram de continuar 

pesquisando em um ritmo acelerado devido aos prazos. No momento, é a responsável pela 

família financeiramente, e durante esse período teve que trabalhar para ajudar nas despesas da 

família que se encontravam em uma situação difícil e Timóteo Ângelo Nascimento solicitou 6 

(seis) meses alegando problemas de locomoção causados por um acidente causado a 

aproximadamente um ano e as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde que 

atrasaram meu plano de trabalho e a finalização da dissertação. Após a leitura das justificativas 

apresentadas tanto pelos orientadores quanto pelos discentes, o Colegiado analisou caso a caso e 

deliberou sobre a aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de defesa solicitados a 

contar de dezembro de 2021 dos seguintes alunos do mestrado e doutorado respetivamente: 

Fernanda Miranda e Timóteo Ângelo Nascimento, Aline Barasuol, Fernanda de Figueiredo 

Ferreira e Yosani Morales. Exceto Janaina Betto e Jayme Bezerra de Menezes Neto que o 

prazo contará a partir de fevereiro de 2022.  Ficou decidido que todo processo de abertura de 

solicitação de prorrogação de prazo de defesa é de responsabilidade exclusiva do aluno curso e 

não cabe a nenhuma outra instância a incumbência de tal solicitação.  O discente tem que estar 

ciente de seus prazos e compromissos acadêmicos desde o ingresso no programa. O Colegiado 

decidiu, também, que os casos de prorrogação terão acompanhamento, para garantir que as 

defesas aconteçam no momento previsto sem mais possibilidade de prorrogações. 5) Assuntos 

Gerais; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou aos demais presentes o parecer da 

junta médica sobre os problemas oculares do aluno José Luis Gonçalves Ramos que foi 

encaminhado a Perícia Oficial em Saúde no dia 08/10/2021 e da flexibilização dos prazos para as 

pendências onde o referido aluno terá 12 meses a contar de 23/11/2021 para sanar tais 

pendências e situações incompletas em seu histórico escolar. O encaminhamento sugerido pelo 

Colegiado foi o de informar todos os docentes que ministram disciplinas as quais o aluno está 

matriculado para que encerrem seus diários de classe e deixem o referido aluno em situação 6. O 

professor Vitor Kochhann Reisdorfer passou a palavra para a profa. Liziany Müller Medeiros 

que juntamente com o prof. Jose Geraldo Wizniewsky trouxeram a proposta que foi aprovada no 

Conselho do Centro de Ciências Rurais por professores do DEAER com mais alguns professores 

do projeto pedagógico do Curso de Especialização em Agroecologia, Educação do Campo e 

Inovações Sociais, modalidade a distância, oferta única e sem proposição de bolsa, informou que 

a proposta partiu do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural /CCR). E, conforme 

o parecer da PROPLAN, é necessário indicar um Curso de Pós-Graduação no CCR na área ou 

subárea do conhecimento do Curso que está sendo proposto, para que a especialização fique 
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lotada na estrutura administrativa da UFSM. Sendo assim gostariam de indicar a PPGExR. 

Primeiramente o prof. Vitor Kochhann Reisdorfer e os demais membros do Colegiado elogiaram 

a iniciativa e falaram da importância dessas inserções sociais para o programa. Após as 

discussões acerca da proposta o Colegiado deliberou e, como encaminhamento, sugeriu levar ao 

conhecimento dos demais docentes vinculados ao programa para uma consulta e agendar uma 

reunião do Colegiado trazendo novamente este ponto de pauta já com o respaldo da decisão 

tomada em reunião do corpo docente do programa. O presidente, prof. Vitor Kochhann 

Reisdorfer, agradeceu a presença e o empenho 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, pelo 

presidente prof. Vitor Kochhann Reisdorfer e pelos demais membros do Colegiado que 

participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 23 de novembro de 2021. 
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