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ATA N. 25/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos quinze dias do mês de agosto 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. Participou de forma 

presencial prof. Alisson Vicente Zarnott, Cassiel Henrique Moreira (representante discente do 

doutorado) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária) e de forma 

“online”: prof.  Fabiano Nunes Vaz (Coordenador Substituto), Prof. Joel Orlando Bevilaqua 

Marin, prof. Marcos Botton Piccin e Eder de Souza (representante discente do mestrado) ausente 

com justificativa: Profa. Liziany Muller Medeiros por ter outro compromisso. Dando início à 

reunião o professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou a todos e solicitou a inclusão de dois 

pontos de pauta onde o ponto de pauta 3 trata do Edital de Seleção para ingresso no primeiro 

semestre de 2023 e o ponto de pauta 4 se refere a apreciação da ata da reunião da Comissão de 

Credenciamento do PPGExR. As inclusões dos pontos de pauta foram aprovadas pelo Colegiado 

e na sequencia passou ao primeiro ponto de pauta. 1) Apreciação da solicitação de 

prorrogação de prazo de defesa de tese dos alunos: Andreia Nunes Sá Brito, Eduardo 

Miotto Flech, Jayme Bezerra de Menezes Neto e Patrícia Rejane Froelich e de defesa de 

dissertação do aluno: Rodrigo Berttoni Cidade; após análise das solicitações de prorrogações 

de prazo de defesa e em consonância com a normativa da Capes que flexibiliza as prorrogações 

até o final do ano letivo de 2022 Colegiado deliberou e votou pela aprovação das seguintes 

solicitações: Andreia Nunes Sá Brito 3 (três meses); Eduardo Miotto Flech 6 (seis meses); Jayme 

Bezerra de Menezes Neto 5 (cinco) meses; Patrícia Rejane Froelich 45 dias e Rodrigo Berttoni 

Cidade 3 (três) meses todos a contar de 30 de agosto de 2022 e sem a possibilidade de nova 

solicitação. 2)  Deliberação sobre a normativa CAPES sobre a suspensão da flexibilização 

do requisito de fixar residência no local de realização do curso.  Voltando a vigorar o inciso 

X do artigo 9º da Portaria 76/2010, que rege o Programa da Demanda Social:   Art. 9º. 

Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos:  X – fixar residência na 

cidade onde realiza o curso; após a explanação do presidente, prof. Vitor Kochhann Reisdorfer, 

acerca da normativa da Capes e sob orientações da PRPGP em relação aos prazos para retorno 

dos alunos que se encontram fora da sede,  salvo alunos que se encontram em fase de coleta de 

dados, o referido prazo estabelecido fica a critério dos programas de pós-graduação. Neste 

sentido o PPGExR definiu que o retorno dos alunos deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias a 

contar desta data, ou seja, até dia 15 de setembro de 2022 que coincidirá com o início do 

segundo semestre letivo de 2022. Após as deliberações o Colegiado votou e por unanimidade 

aprovou o prazo concedido de 30 dias para o retorno dos alunos que se encontram fora da sede e 

não estão em fase de coleta de dados. 3) Minuta do Edital de Seleção para ingresso no 

primeiro semestre de 2023; o presidente, prof. Vitor Kochhann Reisdorfer, apresentou na 

íntegra o cronograma com as datas previstas para a realização da seleção dos novos ingressantes 

no PPGExR para o primeiro semestre letivo de 2023, bem como, todo detalhamento acerca do 

edital que deverá ser enviado a PRPGP até o dia 31 de agosto de 2022. Após as deliberações o 

Colegiado aprovou por unanimidade o Edital de Seleção 2023/1 e decidiu que correções ou 

ajustes necessários ficará a cargo da Comissão de Seleção. 4) Apreciação da ata da reunião da 

Comissão de Credenciamento do PPGExR; conforme registro da ata da Comissão de 

Credenciamento na reunião realizada no dia 12 de agosto de 2022 o Colegiado deliberou e 

decidiu que: no ponto de pauta 1- a comissão decidiu que não haverá abertura de edital de 

credenciamento para o ano de 2022 em razão de que o edital deverá ser aberto conforme a 

necessidade e, no momento, o PPGExR está equilibrado no que se refere às linhas de pesquisa e 
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conta com 19 docentes, sendo que destes 3 (três) são colaboradores. Após as considerações e 

deliberações, o Colegiado votou e por 6(seis) votos a 1(um) foi aprovada a decisão da comissão 

de credenciamento pela não abertura de edital para o ano de 2022. Dando sequência as decisões 

da comissão de credenciamento, no ponto de pauta 2- foi analisada a 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 declinou de credenciar-se e de integrar o 

corpo docente do PPGExR,  na ocasião, condicionando a aceitação apenas se fizesse parte da 

linha de pesquisa 1.  Conforme o  regimento da comissão de credenciamento,  há duas formas de 

ingresso ao programa: a primeira mediante convite e a segunda através de edital específico e, 

considerando  que não haverá edital específico no ano de 2022 e que não houve convite formal 

ao referido professor, o Colegiado após as deliberações votou e,  por unanimidade, refutou a 

decisão da Comissão de credenciamento e a posição foi contrária à reconsideração da aprovação 

do prof. Gustavo Pinto da Silva referente ao Edital 01/2021, pelo fato de que o referido edital foi 

encerrado e a interposição de recurso emitida pelo professor Gustavo Pinto da Silva acerca da 

linha de pesquisa 1 e a recusa do preenchimento da vaga registrada por e-mail  o eliminaria de 

concorrer  novamente a mesma vaga. 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 presencial e por videoconferência. Santa Maria, RS, 15 de 

agosto de 2022. 
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