
 

ATA N. º 01/2022 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, via plataforma 

online Google Meet, reuniu-se a Comissão de Credenciamento do Programa de Pós-Graduação 

em Extensão Rural sob a Presidência do professor Vitor Kochhann Reisdorfer. Participaram de 

forma “online”: prof. Vitor Kochhann Reisdorfer (Presidente), prof. Everton Lazzaretti Picolotto, 

prof. João Garibaldi Almeida Viana e Simone Souza Baptista (assistente em administração - 

secretária). Dando início à reunião, o professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou a todos e passou 

ao primeiro ponto de pauta. 1) Análise e apreciação da solicitação do prof. Gustavo Pinto da 
Silva de integrar como professor credenciado do PPGExR, considerando os resultados finais 
do Edital 01/2021. A comissão avaliou a solicitação recebida do professor Gustavo Pinto de 

considerar o credenciamento no PPGExR, referente ao edital de 2021 que, na ocasião, o mesmo 

declinou de credenciar-se ao programa por motivos particulares. Em relação a considerar a 

solicitação do prof. Gustavo Pinto da Silva, a comissão entende que, segundo o regimento, não há 

prazo estipulado para o docente integrar o PPGExR, assim que aprovado no edital. E, desse modo, 

não haveria impedimento para o credenciamento do mesmo. Após as discussões a comissão 

considerou que é viável a entrada do prof. Gustavo Pinto da Silva como professor permanente ao 

PPGExR considerando que compensaria a previsão de saída de algum docente que estiver em 

processo de aposentaria e que a motivação alegada na oportunidade é justificada.  E foi 

considerado, também, a experiência e o currículo do professor Gustavo Pinto da Silva o qual irá 

agregar muito ao PPGExR. Diante disso, a comissão aprovou a solicitação de reconsideração do 

credenciamento do professor Gustavo Pinto da Silva, sendo que o mesmo ingressará, como docente 

integrante na linha 2 - Processos de Inovação Sociotecnológica e Ação Extensionista do PPGExR. 

Quando ao ponto de pauta 2) Abertura de edital de credenciamento/Descredenciamento de 
Docentes no ano de 2022. Considerando que para o credenciamento é necessário que seja aberto 

edital a comissão, após as deliberações, decidiu que não abrirá edital para credenciamento no ano 

de 2022, tendo em vista que o número de docentes vinculados ao programa atualmente são 

dezenove (19) e o regimento geral do PPGExR estabelece o número mínimo de 12 docentes. 

Assim, a comissão deliberou pela a não abertura de edital de credenciamento de docentes em 2022. 

Um dos aspectos também considerados é o número baixo de candidatos que têm se inscrito para 

os programas de Pós-Graduação atualmente, o que poderia implicar em muitos docentes para 

poucas orientações e, também, o número de docentes está bem distribuído entre as linhas de 

pesquisa 1,2 e 3 do programa. Neste sentido não haveria a necessidade de credenciamento de novos 

docentes neste momento. 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, 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 da Comissão de Credenciamento do PPGExR 

que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, RS, 12 de agosto de 

2022. 
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