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ATA N.º 19/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Fabiano Nunes Vaz. Participaram de forma 

“online”: Fabiano Nunes Vaz (Coordenador Substituto), profa. Gisele Martins Guimarães, Prof. 

Joel Orlando Bevilaqua Marin, prof. Marcos Botton Piccin, profa. Liziany Müller Medeiros, 

Ricardo Alberti (representante discente do doutorado- suplente), Rodrigo Berttoni Cidade 

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

secretária). Ausente com justificativa: prof. Vitor Kochhann Reisdorfer por estar de férias. 

Ausente sem justificativa: Jéssica Righi de Oliveira representante discente do doutorado.  Dando 

início à reunião o professor Fabiano saudou a todos e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) 
Homologação da ata da 5ª reunião da Comissão de Bolsas; aos membros do Colegiado na 

reunião, foi apresentada a ata da 5ª reunião da Comissão de Bolsas ocorrida no dia 24 de janeiro 

de 2022 por videoconferência acerca das prorrogações, cancelamentos e cadastramentos de 

novos bolsistas do PPGExR. Após a leitura da ata o Colegiado deliberou e homologou por 

unanimidade a ata N. 5 da Comissão de Bolsas, aprovando todas as decisões tomadas na referida 

reunião. 2) Homologação da ata da reunião da Comissão de Seleção, onde são listados os 
aprovados no Processo Seletivo para Mestrado e doutorado em Extensão Rural, ingresso 
primeiro semestre de 2022– Edital Geral 028/2021; o professor Fabiano no uso da atribuição 

de coordenador substituto do PPGExR e presidente em exercício da Comissão de Seleção 

apresentou aos membros do Colegiado o resultado final do processo seletivo para o mestrado e 

doutorado em Extensão Rural ingresso primeiro semestre de 2022, conforme a tabela que segue 

abaixo:  

 

MESTRADO EM EXTENSÃO RURAL (CÓDIGO 924) 
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DOUTORADO EM EXTENSÃO RURAL (CÓDIGO 1019) 

 

 
O Colegiado aprovou por unanimidade o resultado final do processo seletivo para ingresso no 

primeiro semestre de 2022 - Edital Geral 028/2021 e homologou os aprovados para os cursos de 

mestrado e doutorado em Extensão Rural turma de 2022/1. 3) Aprovação das solicitações de 
troca de orientador de Angélica Cristina Rhoden e Tábata Morena Rodrigues Saragoso; o 

professor Fabiano apresentou aos demais presentes as solicitações de troca de orientador das 

alunas Angélica Cristina Rhoden que solicitou também a inclusão do atual orientador prof. 

Vicente Celestino Pires Silveira como coorientador e o prof. João Garibaldi Almeida Viana 

como orientador tendo em vista que um dos temas de pesquisa trabalhados pelo prof. João 

Garibaldi Almeida Viana refere-se a metodologia a ser utilizada na tese da aluna. Na sequência 

apresentou o pedido da discente Tábata Morena Rodrigues Saragoso cujo atual orientador prof. 

Pedro Selvino Neumann enfatiza que  em função das mudanças no objeto de pesquisa da 

discente quem estava orientando seu trabalho desde 2021 era o prof. Alisson Vicente Zarnott e 

conforme acordo entre as partes o prof. Pedro Selvino Neumann irá transferir a orientação da 

aluna para o prof. Alisson Vicente Zarnott e solicita que seja retroativa  a 2021 devido a não ter 

solicitado a troca anteriormente. Ambos pedidos de troca de orientados foram aprovados por 

unanimidade. 4) Aprovação para o acúmulo de bolsa e complementação de renda do aluno 
Bernardo Rodrigues da Silva; após análise da solicitação e a explanação da profa. Gisele 

Martins Guimarães, elucidando as dúvidas acerca da solicitação do aluno Bernardo Rodrigues da 

Silva, mas enfatizou que os termos usados pelo aluno na solicitação não se referem ao acúmulo 

de bolsas e sim a uma contratação temporária. Também citou que as suas consultas junto a 

PROJUR (Procuradoria Jurídica da UFSM) e PRPGP (Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa) não retornaram resposta até o momento do início da reunião. Depois de considerações 

dos presentes, se mostrando favoráveis ao benefício, desde que existe amparo legal, o Colegiado 

deliberou e decidiu que para os trâmites legais a orientadora e o discente Bernardo devem 

aguardar respostas da PROJUR e PRPGP para maiores esclarecimentos. Depois disso o aluno 
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deverá reformular a solicitação embasado na legalidade com os órgãos competentes para que a 

mesma possa ser reencaminhada ao Colegiado. 5) Aprovação das solicitações de prorrogação 
de prazo de defesa dos alunos: Andréia Nunes Sá Brito, Euriko dos Santos Yogi, Maurício 
Machado Sena e Patrícia Rejane Froelich do doutorado e Rodrigo Berttoni Cidade, Tábata 
Morena Rodrigues Saragoso e Vitor Birck do mestrado; O professor Fabiano Nunes Vaz 

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

alunos do doutorado do PPGExR: Andréia Nunes Sá Brito solicitou 4 (quatro) meses 

justificando que em decorrência das limitações impostas pela situação mundial de pandemia de 

COVID-19 as atividades de coleta de dados a campo e mesmo de escrita da tese tiveram de ser 

reorganizadas observando protocolos de segurança. O prazo regulamentar ficou comprometido 

em função das adaptações necessárias às saídas de campo, bem como às condições de trabalho 

em home office para o cumprimento do isolamento necessário à doutoranda e seus dependentes 

(duas crianças e dois idosos); Maurício Machado Sena solicitou 6 (seis) meses alegando que o 

trabalho já possui um bom andamento com capítulos de revisão bibliográfica e metodologias 

encaminhados, no entanto durante a viagem de campo, realizada em novembro de 2021, realizou 

entrevistas presenciais com agentes ligados à iniciativas de Agroecologia em Huelva, Espanha, 

novos elementos surgiram que enriqueceram o corpus empírico da tese e geraram novos 

questionamentos e respostas, que estão sendo sistematizadas;  Euriko dos Santos Yogi solicitou 

6 (seis) meses e justifica que a pandemia do Corona vírus impediu a coleta de dados in loco 

durante os anos de 2020 e 2021, além disso, houve a necessidade de readequação dos objetivos e 

métodos do projeto de tese pela mudança na orientação, também, pela política do PPGExR, de 

conceder apenas 3 anos de bolsa, havendo assim a  necessidade de procurar emprego, o que 

atrapalhou o andamento da tese, uma vez que atualmente atua em uma ONG em Minas Gerais, 

distante 2000 km das comunidades em que desenvolve a pesquisa (na Paraíba) e Patrícia Rejane 

Froelich  solicitou 6 (seis) meses alegando que por causa da  pandemia atrasou o campo 

empírico de investigação e subsequentes processos, bem como demandou mais atenção à saúde 

mental. Em relação aos alunos do mestrado:  Rodrigo Berttoni Cidade solicitou 6 (seis) meses 

e justifica que durante o período pandêmico, ainda no primeiro semestre de 2020 as disciplinas 

nas quais havia se matriculado estavam constando como disponíveis e por conta da pandemia 

não foram ofertadas havendo a necessidade de readequação do plano de estudos, além disso o 

esquema vacinal foi concluído apenas em novembro de 2021. O levantamento de campo foi 

realizado parcialmente no final de dezembro de 2021 necessitando um retorno para melhor 

condução do trabalho e elucidação de algumas dúvidas e preenchimento de lacunas na pesquisa 

buscando excelência para a conclusão de uma dissertação com a qualidade. Todas as aulas foram 

ofertadas de forma remota dificultando o desenvolvimento do trabalho alterando prazos e 

necessitando esta readequação, alega também que tem uma filha de 8 anos que também ficou 

sem ter aulas presenciais e necessitava de atenção e acompanhamento nas aulas remotas e nas 

tarefas e por conta disso os prazos para defesa também precisaram ser readequados; Tábata 
Morena Rodrigues Saragoso solicitou 6 (seis) meses e justifica que não conseguiu sair a campo 

para coletar dados no período estipulado no cronograma do projeto de mestrado devido à 

pandemia do Covid-19. Além disso, tem enfrentado problemas de saúde decorrentes da condição 

CID10-F32.2 e Vitor Birck solicitou 6 (seis) meses e justifica que o trabalho está com 

andamento satisfatório, contudo é necessário mais tempo para concluir a pesquisa a campo, 

processamento dos dados e formulação dos resultados devido o advento da pandemia da covid-

19 que impossibilitou às saídas a campo antes da vacinação do público alvo e do pesquisador, 

com as duas doses, visto que o público pesquisado é a população idosa, ou seja, o grupo de maior 

risco. Alega ainda, motivos de saúde com familiares (pai acidentado) necessitando auxílio no 

tratamento de saúde e recuperação, o que diminuiu a carga horária disponível para o andamento 

do trabalho. 6) Aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de defesa do exame de 
qualificação da aluna Laila Garcia Marques; a aluna Laila Garcia Marques solicitou 6 (seis) 
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meses para a qualificação e justifica que a constatação, a partir das reuniões de orientação, da 

impossibilidade de realizar empiricamente o projeto inicial proposto no ingresso no doutorado, 

foi necessário mudar o objeto de estudo, acarretando uma modificação significativa do projeto de 

tese para algo viável. Além disso, assumiu um trabalho remunerado de carga horária de 40h, o 

que dificultou a elaboração do projeto de tese no tempo requerido. Conjuntamente enfrentou 

questões familiares de saúde que contribuíram para o atraso do mesmo. Diante destas questões 

não conseguiu elaborar um projeto de tese com êxito dentro do prazo requisitado. Após a leitura 

das justificativas apresentadas, o Colegiado analisou o caso e deliberou sobre a aprovação das 

solicitações de prorrogação de prazo de defesa solicitadas, exceto da aluna Laila Garcia 
Marques, cujo o prazo concedido e aprovado foi de 3 (três) meses de prorrogação para a defesa 

da qualificação. Todos os prazos passam a contar de fevereiro de 2022 dos alunos: Andréia 
Nunes Sá Brito, Euriko dos Santos Yogi, Maurício Machado Sena, Laila Garcia Marques, 
Patrícia Rejane Froelich, Rodrigo Berttoni Cidade, Tábata Morena Rodrigues Saragoso e 
Vitor Birck. O Colegiado decidiu que os casos de prorrogação terão acompanhamento, para 

garantir que as defesas aconteçam no prazo previsto.  7) Assuntos Gerais; O presidente, prof. 

Fabiano passou a palavra ao discente Ricardo Alberti que pontuou o interesse dos alunos pela 

Língua Espanhola ou invés do Inglês como língua padrão, tendo em vista que os alunos, na 

maioria, optam por leitura de artigos em Espanhol invés de Inglês. Entretanto, os presentes 

acreditaram que o assunto é pertinente, mas no momento o PPGExR atende as orientações da 

CAPES, embora seja importante pesquisar junto a PRPGP e outros cursos a possibilidade de ser 

revisto o assunto, o qual poderá ser trazido em momento futuro para discussão. Finalizando a 

reunião o presidente, prof. Fabiano, 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. Fabiano Nunes Vaz e pelos demais membros do 

Colegiado que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, RS, 07 de 

fevereiro de 2022. 
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