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ATA N.º 21/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos três dias do mês de março 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 Vitor Kochhann Reisdorfer. Participaram de 

forma “online”: Vitor Kochhann Reisdorfer (Coordenador do PPGExR), Profa. Liziany Muller 

Medeiros, Prof. Alisson Vicente Zarnott, Jéssica Righi de Oliveira (representante discente do 

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

Baptista (assistente em administração - secretária). Ausentes com justificativa: prof. Fabiano 

Nunes Vaz por estar de férias, prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin por estar de férias e profa. 

Gisele Martins Guimarães por ter outro compromisso no mesmo horário. Dando início à reunião 

o professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou a todos, e passou ao primeiro ponto de pauta.  1) 

Aprovação das solicitações de Docência Orientada 2022/1; foram recebidas as solicitações de 

Docência Orientada dos seguintes alunos do mestrado: Aniele Silveira Anklam – (Docência 

Orientada I), Jessica Bittencourt Romero – (Docência Orientada I), Gabriela Rozek Weber – 

(Docência Orientada I), Mariane Roman Menegon (Docência Orientada I) e José Paulo Fagundes 

– Docência Orientada I. E dos alunos do doutorado: Ana Lucia Monteiro de Sousa – (Docência 

Orientada IV), Juliana de Almeida costa – (Docência Orientada IV), Mariele Boscardin  – 

(Docência Orientada III) e Simone Bueno Camara – (Docência Orientada IV). Após a leitura e 

análise dos planos de Docência Orientada para o primeiro semestre de 2022, o Colegiado 

deliberou e aprovou por unanimidade todos os planos de Docência Orientada relativo ao 2022/1, 

porém, condicionou a aprovação, de alguns dos planos de docência, a ajustes das informações 

referentes a carga horária e a complementação com os programas das disciplinas. 2) Deliberar 

sobre a solicitação de prorrogação de prazo de defesa do aluno Domingos Athaides Pires 

Barbosa Junior; o aluno Domingos Athaides Pires Barbosa Junior solicitou prorrogação de 3 

meses de prazo de defesa justificando que precisa melhorar a construção da dissertação e 

finalizar os artigos que farão parte do trabalho. Após a análise da solicitação do aluno o 

Colegiado deliberou e votou pelo indeferimento. As razões que motivaram tal decisão foi o fato 

de o aluno estar fora do prazo previsto pelo regulamento do PPGExR para solicitação de 

prorrogação, a pouca argumentação na justificativa e o fato do documento não estar assinado 

pela orientadora profa. Janaína Balk Brandão o que deixou em dúvida acerca do conhecimento e 

concordância da mesma, pois não constava junto ao processo a declaração de andamento e plano 

de trabalho da orientadora e por último, não estava anexado ao processo, o trabalho escrito em 

formato PDF para a conferência, pelo Colegiado, do andamento do trabalho. Com o 

indeferimento, portanto, o aluno deverá defender sua dissertação no prazo regulamentar e deverá 

iniciar os trâmites do processo para que a defesa ocorra em março de 2022. 3) Edital 

Extraordinário para ingresso no primeiro semestre de 2022 específico para o mestrado em 

Extensão Rural; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou a minuta do Edital 

Extraordinário de Seleção PRPGP/UFSM N. 004 /2022, de 09 de março de 2022 ao qual o PPG 

em Extensão Rural irá participar com o Edital Específico para o Mestrado em Extensão Rural 

onde será mantido o mesmo edital do processo seletivo regido pelo Edital Geral 028/2021 com a 

adequação dos novos prazos. Este Edital Específico para o Mestrado visa a complementação das 

vagas ao qual será oferecido 11 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2022. Após a leitura 

detalhada do Edital Específico para o Mestrado em Extensão Rural, bem como, as correções 

realizadas no mesmo.  O Edital Específico foi aprovado pelo Colegiado e será enviado a Pró 

Reitoria de Pós Gradação e Pesquisa. Durante as discussões surgiram pontos de relevância 

apontados pelo prof. Alisson Vicente Zarnott e que serão discutidos nos próximos processos 
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seletivos acerca dos itens avaliados no projeto de pesquisa referente aos pesos atribuídos a cada 

item.  A sugestão é a de que se atribua um maior peso aos itens de maior relevância dentro do 

projeto e o outro ponto abordado se refere a ampliação da divulgação dos editais, no intuito de 

dar maior visibilidade possível ao processo seletivo do PPGExR. 4) Assuntos Gerais; nenhum 

ponto foi debatido. O presidente professor Vitor Kochhann Reisdorfer, agradeceu 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, pelo presidente professor Vitor Kochhann Reisdorfer e 

pelos demais membros do Colegiado que participaram da reunião realizada por 

videoconferência. Santa Maria, 03 de março de 2022. 
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