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ATA N. 24/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 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. Participou de forma 

presencial Fabiano Nunes Vaz (Coordenador Substituto), e de forma “online”: Prof. Joel Orlando 

Bevilaqua Marin, prof. Alisson Vicente Zarnott, Cassiel Henrique Moreira (representante 

discente do doutorado), Eder de Souza (representante discente do mestrado) e Simone Souza 

Baptista (assistente em administração - secretária). Ausente com justificativa: Profa. Liziany 

Muller Medeiros por ter outro compromisso. Dando início à reunião o professor Vitor Kochhann 

Reisdorfer saudou a todos e deu as boas-vindas a nova representação discente desejando um 

ótimo trabalho agradecendo a disposição para a contribuir junto ao Colegiado e passou ao 

primeiro ponto de pauta. 1) Homologação dos Planos de Estudos e dos Comitês de 

Orientação dos alunos aprovados no processo seletivo para ingresso no primeiro semestre 

de 2022; o professor Vitor Kochhann Reisdorfer no uso da atribuição de coordenador do 

PPGExR homologou os Planos de Estudos e os Comitês de Orientação dos ingressantes no 

primeiro semestre letivo de 2022 e o Colegiado aprovou as homologações realizadas. 2) 

Aprovação da oferta de disciplinas para o segundo semestre letivo de 2022 com oferta 

híbrida na sexta-feira na disciplina Análise de Cadeias Produtivas prof. João Garibaldi; O 

Colegiado aprovou a oferta de disciplinas referente ao segundo semestre letivo de 2022, bem 

como, a oferta híbrida solicitada pelo prof. João Garibaldi Almeida Viana, em observância aos 

limites das normativas praticadas na Universidade.  3) Homologação dos planos de 

Docência Orientada para o segundo semestre letivo de 2022; foram homologados os planos 

de docência orientada para o segundo semestre letivo de 2022 dos seguintes alunos:  Felipe 

Guerim Pieniz – APG 305 Docência Orientada III (prof. Alisson Vicente Zarnott); Hector dos 

Santos Facco – APG 305 Docência Orientada III (prof. José Geraldo Wizniewsky); Laila 

Garcia Marques – APG 305 Docência Orientada III e APG 306 Docência IV (prof. Pedro 

Selvino Neumann); Mariele Boscardin – APG 306 Docência Orientada IV (prof. Fabiano 

Nunes Vaz); Gabriela Rozek Weber – APG 304 Orientada II (prof. Alisson Vicente Zarnott); 

Kathleen da Silva Paust – APG 303 Docência Orientada I (prof. José Geraldo Wizniewsky); 

Nayibel de Los Angeles García Siso – APG 303 Docência Orientada I (prof. Everton Lazzaretti 

Picolotto) e  Larissa Schlottfeldt Sudati – APG 303 Docência Orientada I e APG 304 Docência 

Orientada II (profa. Liziany Muller Medeiros). 4) Homologação da indicação dos novos 

representantes discentes registrado na ata da assembleia discente; os novos representantes 

discentes do Colegiado, das comissões e comitês foram eleitos pela assembleia discente e foram 

homologados pelo Colegiado. 6) Homologação da recomposição dos Comitês e Comissões 

com a nova representação discente aprovado Ad Referendum pelo coordenador; após a 

eleição realizada pela assembleia discente para a nova representação foi solicitada a direção do 

Centro de Ciências Rurais a emissão das portarias. 7) Homologação da ata do Comitê 

Científico sobre os aproveitamentos de créditos; foi apresentado aos demais presentes na 

reunião as solicitações de aproveitamento de crédito que foram deferidas pelo comitê científico, 

o Colegiado aprovou as decisões registradas na ata N.2/2022 do Comitê científico acerca dos 

aproveitamentos de créditos. 8)  Aprovação do Ad Referendum do coordenador sobre a 

reintegração do vínculo devido o desligamento por abandono de curso do mestrado do 

aluno: Domingos Athaides Pires Barbosa Junior e do doutorado as alunas: Andreia Nunes 

Sá Brito e Fernanda de Figueiredo Ferreira; devido aos alunos terem sido desligados por 

abandono do curso por não realizarem a matrícula em tempo hábil, foi solicitado pelo 
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coordenador do PPGExR prof. Vitor Kochhann Reisdorfer, à Pró Reitoria de pós-Graduação e 

Pesquisa, a reintegração do vínculo dos referidos alunos, sendo a solicitação atendida e 

restabelecida a matrícula dos alunos. Aprovado pelo Colegiado. 9) Edital interno para cota de 

bolsa de mestrado por 6 meses; todos os alunos ingressantes no mestrado em 2022 e que 

preencheram os pré-requisitos exigidos pelo programa foram contemplados com bolsa capes DS, 

porém sobrou uma cota e houve a necessidade de realização de edital interno aos ingressante em 

2021 para a renovação por mais 6 meses sendo que o requisito exigido era a maior pontuação  na 

produção acadêmica e a aluna que obteve maior nota e, portanto, terá sua bolsa renovada por 

mais 6 meses é a discente Jéssica Bittencourt Romeiro. Aprovado pelo Colegiado.10) 

Apreciação da solicitação do prof. Gustavo Pinto da Silva de integrar como professor 

credenciado do PPGExR, considerando os resultados finais do Edital 01/2021; o prof. 

Gustavo Pinto da Silva enviou solicitação para reconsiderar o edital de 2021 de credenciamento 

ao PPGExR onde, na ocasião, o mesmo declinou de credenciar-se ao programa, como 

deliberação o Colegiado solicitou o encaminhamento a comissão de Credeciamento para que seja 

avaliada a possibilidade de abertura de novo edital. 11) Apreciação da solicitação de 

prorrogação de prazo de defesa de tese Janaína Betto, Euriko dos Santos Yogi e Fernanda 

de Figueiredo Ferreira; A aluna Janaína Betto solicitou  2 (dois) meses a contar de 30 agosto 

de 2022 de prorrogação, o prazo  final é até 30 de outubro de 2022; Euriko dos Santos Yogi 

solicitou 2 (dois) meses a contar de 30 de agosto de 2022 o prazo  final é até 30 de outubro de 

2022 e Fernanda de Figueiredo Ferreira solicitou 2 (dois) meses a contar de de 30 de julho de 

2022 o prazo  final é até 30 de setembro de 2022. As solicitações foram aprovadas pelo 

Colegiado. 12) Apreciação da solicitação de prorrogação de prazo de defesa de dissertação 

de Tábata Morena Rodrigues Saragoso;  aluna  Tábata Morena Rodrigues Saragoso solicitou 

6 (seis) meses de prorrogação a contar de 30 de julho de 2022 o prazo  final é até 30 de janeiro 

de 2023.Assolicitação foi aprovada pelo Colegiado. 13) Apreciação da solicitação de 

prorrogação de prazo de exame de qualificação de Laila Garcia Marques; a aluna Laila 

Garcia Marques solicitou 30 (trinta) dias de prorrgação para a defesa do exame de qualificação. 

A solicitação foi aprovada pelo Colegiado e passa a contar a partir do dia 30 de agosto. o prazo  

final é até 30 de setembro de 2022. Em relação as prorrogações de prazo o Colegiado pediu que a 

representação discente reforce aos alunos que não esperem o encerramento do prazo para fazer 

nova solicitação, bem como, que haja um planejamento por parte dos alunos e seus orientadores 

no sentido de ficarem atentos aos prazos. 14) Aprovação da solicitação de troca de orientador 

de Gabriela Rozek Weber. o professor Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou a solicitação de 

troca de orientador da aluna Gabriela Rozek Weber cuja orientação estava a cargo do prof dr. 

Pedro Selvino Neumann a mesma passará a ser orientada pelo prof Alisson Vicente Zarnott. 

Após as deliberações o Colegiado aprovou a troca de orientador da referida aluna a contar da 

presente data.  15) Assuntos Gerais; O presidente, Vitor Kochhann Reisdorfer passou a palavra 

ao representante discente do doutorado Cassiel Henrique Moreira que frisou o ofício 

encaminhado pela comissão discente acerca dos pontos debatidos na assembleia realizada, a 

saber: - Inclusão de representação discente na composição da comissão científica do PPGExR; - 

Aproveitamento de créditos das disciplinas do mestrado podendo ser considerado também de 

outros programas que possuam afinidade ao nosso programa, ampliando aproveitamentos para o 

doutorado; - Realização de Assembleia Geral do PPGExR, com docentes, discentes e secretaria, 

para discutir assuntos inerentes ao PPG, em especial a Integração das Secretarias; - Realização, 

via PPGExR, de um ‘curso para vida acadêmica’, que abarque os procedimentos burocráticos-

institucionais que discentes devem realizar para a manutenção da sua permanência nos cursos, 

onde os alunos solicitam providências aos referidos pontos. O prof. Alisson Vicente Zarnott 

sugeriu colocar a disciplina EDA 828 Extensão Rural Avançada A como pré-requisito para que 

os alunos cursem a disciplina EDA 855 Experiências em Extensão Rural, tendo em vista que em 

alguns semestres os alunos invertem a ordem e acabam não entendendo o conteúdo que é 
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abrangido na disciplina EDA 855 Experiências em Extensão Rural, pois seriam uma 

continuidade do que é ministrado em EDA 828 Extensão Rural Avançada A. 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 do Colegiado que participaram da reunião realizada por videoconferência. 

Santa Maria, RS, 25 de julho de 2022. 
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