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ATA N.º 20/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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”: Fabiano Nunes Vaz (Coordenador Substituto), profa. Gisele Martins Guimarães, 

prof. Marcos Botton Piccin, profa. Liziany Müller Medeiros, Ricardo Alberti (representante 

discente do doutorado- suplente), Jéssica Righi de Oliveira representante discente do doutorado, 

Rodrigo Berttoni Cidade (representante discente do mestrado) ausentes com justificativa: 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária) por estar em férias, prof. Prof. 

Joel Orlando Bevilaqua Marin por estar de férias e Alisson Vicente Zarnott por outro 

compromisso, sendo representado pelo suplente.  Dando início à reunião o professor Vitor 

Kochhann Reisdorfer saudou a todos e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) deliberar sobre o 
recurso administrativo quanto a divulgação preliminar dos classificados para o curso de 
Doutorado em Extensão Rural aos membros do Colegiado na reunião, foi apresentado o 

recurso do candidato de inscrição n.º 1036, o questionamento de três pontos e o parecer da 

comissão de seleção, sendo que os dois primeiros foram julgados improcedentes. No terceiro 

ponto, revisão de nota de Curriculum Vitae da Candidata Vanessa Lazzaretti Picolotto foi 

considerado procedente e feito o ajuste. No entanto, após o ajuste da nota, não houve alteração 

na ordem de classificação final dos candidatos. Colocado em votação, o Colegiado aprovou por 

unanimidade o parecer da Comissão de Seleção, homologando, portanto, o recurso do candidato. 

2) Homologação da aprovação Ad Referendum pelo coordenador prof. Vitor Kochhann 
Reisdorfer da Oferta de Disciplinas referente ao primeiro semestre de 2022; o professor 

Vitor Kochhann Reisdorfer no uso da atribuição de coordenador do PPGExR aprovou Ad 

referendum a grade de disciplinas, professores e horários para a oferta referente ao primeiro 

semestre de 2022. Foi apresentada aos membros do colegiado e colocada em votação a 

aprovação Ad referendum  do Coordenador do programa, o que foi aprovado por unanimidade.3) 
Homologação da aprovação Ad Referendum pelo coordenador Substituto Fabiano Nunes 
Vaz dos testes de proficiência Inglês e Espanhol do aluno Gustavo do Nascimento Friedrich 
o professor coordenador Substituto no uso da atribuição de coordenador Substituto do PPGExR 

aprovou Ad Referendum as solicitações de aproveitamento dos testes de proficiência em língua 

estrangeira do aluno Gustavo do Nascimento Friedrich que  realizou os testes na da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) cujo método utilizado é  aceito para os testes EAD na 

Universidade Federal de Santa Maria. Após a votação o Ad Referendum do prof. Fabiano Nunes 

Vaz, foi aprovado por unanimidade.4) Aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de 
defesa dos alunos Ricardo Marian Tiherro do mestrado e Luana Fernandes Melo do 
doutorado; após análise das solicitações e leitura das justificativas de prorrogação por 3 (três) 

meses da aluna de doutorado Luana Fernandes Melo e por 4 (quatro) meses do aluno de 

mestrado Ricardo Martin Tiherro. Os dois alunos manifestaram complicações de saúde 

ocorridas durante o período da pandemia que atrasaram o andamento das coletas de dados e 

evolução do trabalho. O colegiado, seguindo as decisões anteriores, aprovou por unanimidade 

ambas as solicitações de prorrogação, onde os novos prazos passam a contar desta data. 5) 
Assuntos Gerais. O professor Vitor apresentou a notificação recebida da PRPGP sobre a 

possibilidade de abertura de edital extraordinário com novos prazos depara a inscrição ao Edital 

específico do mestrado em Extensão Rural para ingresso no primeiro semestre de 2022. Os 

membros do Colegiado se manifestaram favoráveis pela abertura de novos prazos para inscrição 

no Edital Específico, para os candidatos ao Mestrado, e que este tema referente ao respectivo 
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Edital proposto, será pauta da reunião do dia 03 de março de 2022. Na sequência, a representante 

discente do doutorado Jéssica Righi de Oliveira, colocou dos reduzidos prazos que os candidatos 

possuem para submissão da inscrição e documentos para o processo seletivo de novos discentes 

do programa, e solicitou que fosse ampliado os prazos de inscrições para o próximo edital. 

Finalizando a reunião 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, Vitor Kochhann Reisdorfer (Coordenador do Programa), lavrei a 

presente Ata, que vai assinada por mim, e pelos demais membros do Colegiado que participaram 

da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, RS, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 


