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ATA N. 23/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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), 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). Ausente com justificativa: Prof. Alisson Vicente 

Zarnott por estar em aula. Dando início à reunião o professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou 

a todos e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Homologação da listagem dos aprovados no 

Edital Extraordinário 004/2022 para o Mestrado em Extensão Rural, ingresso no primeiro 

semestre de 2022 aprovada Ad Referendum pelo coordenador do PPGExR; o professor Vitor 

Kochhann Reisdorfer no uso da atribuição de coordenador do PPGExR e presidente da Comissão 

de Seleção aprovou Ad Referendum o resultado final do processo seletivo para o mestrado em 

Extensão Rural ingresso primeiro semestre de 2022, conforme a tabela que segue abaixo:  
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O Colegiado aprovou por unanimidade o Ad Referendum do coordenador sobre o resultado final 

do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2022 - Edital Extraordinário 

004/2022 e homologou os aprovados para o curso de mestrado em Extensão Rural turma de 

2022/1. 2) Aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de defesa de tese das alunas 

Andreia Nunes Sá Brito, Yosani Morales Martinez e Thacya Clédina da Silva, da defesa de 

dissertação dos alunos Ricardo Marian Tiherro, Eduardo Francisco Luft e Fernanda 

Miranda e do Exame de qualificação da aluna Laila Garcia Marques; o professor Vitor 
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Kochhann Reisdorfer apresentou aos demais presentes as solicitações de prorrogação de prazo de 

defesa e em consonância com a Instrução Normativa PRPGP/UFSM N. 003, de 22 de fevereiro 

de 2022 que determina que as defesas sejam concluídas até final do segundo semestre de 2022. O 

Colegiado deliberou pela aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de defesa até a data 

limite de 30 de agosto de 2022 (encerramento do primeiro semestre), ou seja, 3 (três) meses a 

contar de maio de 2022 para as alunas do doutorado: Andreia Nunes Sá Brito e Thacya 

Clédina da Silva. Para a aluna do doutorado Yosani Morales Martinez foi aprovado 6 (seis) 

meses conforme a solicitação da aluna a contar de maio de 2022 (data limite para a defesa 30 de 

novembro de 2022). Para os alunos do mestrado: Ricardo Marian Tiherro, Eduardo 

Francisco Luft e Fernanda Miranda a aprovação das solicitações de prorrogação de prazo de 

defesa de 3 (três) meses a contar de maio de 2022, sendo, portanto, 30 de agosto de 2022 o 

prazo limite para as defesas, bem como, do Exame de qualificação da aluna Laila Garcia 

Marques aprovação de 3 (três) meses de prorrogação também a contar de maio de 2022, sendo 

30 de agosto de 2022 o prazo limite para a defesa. 3) Homologação da ata do Comitê 

Científico sobre os aproveitamentos de créditos; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer 

apresentou aos demais presentes a ata N.1/2022 da reunião do Comitê Científico sobre a 

deliberação acerca dos aproveitamentos de créditos para dispensa de disciplinas seja por 

experiência ou equivalência, para as publicações de artigos científicos ou capítulos de livro e os 

testes de proficiências, bem como, os deferimentos e indeferimentos das solicitações. Após 

análise pelo Colegiado e deliberação foi aprovada a ata N.1/2022 do Comitê Científico. 4) 

Aprovação do Ad Referendum do coordenador sobre os encaminhamentos dos 

aproveitamentos de créditos e testes de proficiência em língua estrangeira de Fernanda de 

Figueiredo Ferreira e Fernanda Miranda;  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 das alunas Fernanda de 

Figueiredo Ferreira e Fernanda Miranda realizados na UFSC, instituição que é aceita para os 

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

Ad Referendum do coordenador, para os testes de proficiência apresentados. 5) Solicitação de 

troca de coorientador do aluno Cícero Rogério Henrique Laluce; o professor Vitor 

Kochhann Reisdorfer apresentou a solicitação de troca de coorientador do aluno Cícero Rogério 

Henrique Laluce que atualmente é coorientado pelo Prof. Dr. Alberto Feiden, lotado na 

EMBRAPA –Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa Agropecuária do 

Pantanal em Corumbá – MS, e que devido a mudanças no trabalho de tese, que passou a ter um 

foco mais especifico no processo de ensino e aprendizado na perspectiva histórico cultural, 

necessita de  uma coorientação que tenha experiência na área da educação, especificamente na 

teoria histórico cultural, desse modo solicita a substituição pelo Professor Dr. Armando Marino 

Filho, professor titular da UFMS, campus de Três Lagoas que  é um grande conhecedor e 

pesquisador da área além de já estar contribuindo o trabalho do referido aluno desde fevereiro do 

presente ano. Após as deliberações o Colegiado aprovo a troca de coorientador do aluno Cícero 

Rogério Henrique Laluce a contar da presente data. 6) Assuntos Gerais; O presidente, Vitor 

Kochhann Reisdorfer mencionou a licença gestante da aluna Luciana Venzke Pranke e que os 

docentes que ministram disciplinas as quais a mesma está matriculada já foram informados que 

ela se encontra em licença por 120 dias de exercícios domiciliares desde a data de 28/03/2022 e 

que, caso a aluna não consiga cumprir os prazos das disciplinas em decorrência do parto, ficará 

em situação 6 incompleto e terá até o semestre subsequente para cumprir as atividades 

acadêmicas. O professor Vitor Kochhann Reisdorfer relatou sobre a oferta de disciplina híbrida 

para o 2º semestre letivo de 2022 e apresentou a solicitação do prof. Joao Garibaldi Almeida 

Viana que ministrará a disciplina EDA 849 Análise de Cadeias Produtivas no segundo semestre 

de 2022 e deseja que a mesma seja ofertada de forma híbrida com uma carga horária de 40% 

EAD e 60% Presencial e que preferencialmente a disciplina seja alocada na sexta-feira pela 
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período da tarde, a fim de possibilitar o deslocamento do professor ao Campus da UFSM. A 

solicitação de oferta híbrida pelo prof. Joao Garibaldi Almeida Viana da disciplina EDA 849 

Análise de Cadeias Produtivas foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado para o segundo 

semestre de 2022. Finalizando a reunião o presidente, Vitor Kochhann Reisdorfer mencionou, 

ainda, que em reunião com a direção do  Centro de Ciências Rurais no dia 19 de maio de 2022 

ficou determinada a criação da SIPG/CCR (Secretaria Integrada da Pós-Graduação CCR) e que a 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária), bem como, os demais 

secretários de cursos, deixarão de ser exclusivos e lotados nos programas e que a secretária 

Simone Souza Baptista não atenderá mais as demandas da Extensão Rural, tão pouco, 

atendimento a alunos e docentes do programa. Por fim, 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, RS, 20 de maio de 2022. 
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