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ATA N.º 22/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta 

minutos, 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, Prof. Alisson Vicente Zarnott, prof. 

Fabiano Nunes Vaz, prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin, 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: 

Jéssica Righi de Oliveira (representante discente do doutorado) por motivos de ordem pessoal, 

Rodrigo Berttoni Cidade (representante discente do mestrado) por estar fazendo o levantamento 

de campo, Marcos Botton Piccin por estar de férias. Dando início à reunião o professor Vitor 

Kochhann Reisdorfer saudou a todos, e passou ao primeiro ponto de pauta.  1) Homologação da 

ata da Comissão de Recursos do PROAP 2022; no dia 25/03/2022 às 9h se reuniu por 

videoconferência a Comissão do PROAP para deliberar sobre o recurso relativo ao ano de 2022, 

no valor de R$ 45.528,00. Esta Comissão realizou a distribuição do montante entre as rubricas, 

que foram as seguintes - Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e 

utilização de equipamentos. R$ 1.000,00 - Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e 

publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no 

âmbito dos PPGs foi destinado R$ 25.528,00 - Apoio à realização de eventos científico-

acadêmicos no país R$ 6.000,00 - Participação de professores, pesquisadores e alunos em 

atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior foi destinado R$ 10.000,00  - 

Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país foi destinado 

R$ 1.000,00 e - Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação 

caracterizadas como custeio, conforme disposto no artigo 6º R$ 2.000,00 totalizando 

R$45.528,00. Após as deliberações o Colegiado aprovou as decisões deliberadas na reunião da 

Comissão do PROAP e homologou a ata Nº1/2022. 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 a reconsideração pelo Colegiado da sua 

solicitação de prorrogação de 3(três) meses de prazo de defesa justificando que precisa melhorar 

a construção da dissertação e finalizar os artigos que farão parte do trabalho. Após as 

deliberações o Colegiado votou pelo deferimento da solicitação. E o prazo para defesa a contar 

de março de 2022. 3) Deliberação sobre a solicitação de prorrogação de prazo de defesa de 

exame de qualificação fora de prazo, da aluna Marlova Giuliani Garcia; a aluna solicitou 02 

(dois) meses de prorrogação de prazo de defesa justificando que não conseguiu afastamento total 

e nem parcial para cursar o doutorado e com o retorno das atividades presenciais as demandas se 

tornaram muito intensas devido aos novos protocolos e adequações normatizadas pela 

instituição. Após as deliberações o Colegiado votou pelo deferimento da solicitação. E o prazo 

para defesa a contar de março de 2022. O Colegiado frisou que esses casos excepcionais de 

atraso na solicitação de prorrogação de prazo de defesa apenas foram deferidos, pois estão 

respaldados pela Instrução Normativa PRPGP/UFSM N. 003, de 22 de fevereiro de 2022 e 

doravante não serão mais aceitos. 4) Assuntos Gerais; a aluna Gabriela Rozek Weber 

(representante discente do mestrado) sugeriu que houvesse uma recuperação das atividades 

desenvolvidas remotamente (grupos de estudos) juntamente com professores e alunos, para 

aqueles alunos que foram afetados pela pandemia e que não tiveram aulas presencias por 2 (dois) 

anos, para que facilitasse o retorno da presencialidade. A representante discente, também, 

solicitou, se possível, que o tutorial de aproveitamento de créditos seja mais direto e funcional, 



Folha 02 da Ata N.º 22/2022 - Reunião do Colegiado do PPGExR 
 

pois segundo ela, alguns alunos reclamaram que está difícil o entendimento devido a estar muito 

poluído com imagens. A secretária do PPGExR Simone Souza Baptista informou que a 

instituição está fornecendo máscaras de proteção KN95/FFP2 limitada a alunos BSE são 3 

alunos do doutorado e 4 do mestrado sendo 3 máscaras para cada. 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, 25 de março de 2022. 

 


