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ATA N. 26/2022 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, 

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. Fabiano Nunes Vaz, 

Cassiel Henrique Moreira (representante discente do doutorado) e Simone Souza Baptista 

(assistente em administração - secretária) e de forma “online”: profa.  Gisele Martins Guimarães, 

Prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin, e Larissa Schlottfeldt Sudati (representante discente do 

mestrado - suplente) ausentes com justificativa: Profa. Liziany Muller Medeiros por ter outro 

compromisso, 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) 

Indicação da Comissão Eleitoral para novo coordenador para o biênio 2022-2024; o 

professor Vitor Kochhann Reisdorfer anunciou que sua portaria de coordenador encerrará dia 27 

de outubro de 2022 e manifestou a saída da coordenação, juntamente com o seu coordenador 

substituto prof. Fabiano Nunes Vaz. Desse modo, para a eleição da nova coordenação para o 

biênio 2022-2024 foi indicado os membros que irão compor a Comissão de eleição do PPGExR: 

profa. Andréa Cristina Dörr – presidente, profa. Janaína Balk Brandão (docente efetivo), prof. 

Fabiano Nunes Vaz (na falta de um técnico administrativo - docente suplente) e Cassiel 

Henrique Moreira representante discente. Após a indicação dos membros, após as deliberações o 

Colegiado aprovou por unanimidade e homologou a constituição da Comissão de Eleição para o 

biênio 2022-2024 do PPGExR.  2)  Deliberação sobre a situação do não retorno a sede em 

relação 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 o término do prazo de 30 dias concedido pelo Colegiado e registrado na Ata 

Nº25/2022 da reunião ocorrida no dia 15 de agosto de 2022 para o retorno dos alunos bolsistas 

do programa. Considerando isso, identificou-se que Ana Lúcia Monteiro de Sousa sob orientação 

da profa. Janaína Balk Brandão, Jéssica Righi de Oliveira sob orientação do prof. Renato Santos 

de Souza e Rayan Scariot Vargas orientado da profa. Gisele Martins Guimarães se encontram 

fora da sede, desenvolvendo os trabalhos que antecedem à qualificação de seus projetos de Tese. 

O presidente, prof. Vitor Kochhann Reisdorfer, acerca da normativa da Capes, solicitou a 

manifestação dos alunos com parecer e a anuência dos seus orientadores, via ofício assinado 

encaminhado ao e-mail da secretaria do PPGExR, declarando se os referidos alunos se 

encontram em fase de coleta de dados para o projeto de tese. O Colegiado então, com base nos 

documentos recebidos dos alunos e seus respectivos orientadores, e conforme a Portaria Nº 76, 

de 14 de abril de 2010 que versa no seu Art. 12. Não haverá suspensão da bolsa quando: I - o 

mestrando, por prazo não superior a seis meses, ou o doutorando, por prazo de até doze meses, 

se afastar da localidade em que realiza o curso, para realizar estágio em instituição nacional ou 

coletar dados necessários à elaboração de sua dissertação ou tese, se a necessidade da coleta 

ou estágio for reconhecida pela Comissão de Bolsas CAPES/DS para o desenvolvimento do 

plano de trabalho proposto; estabeleceu que o prazo de coleta de dados dos alunos: Ana Lúcia 

Monteiro de Sousa, Jéssica Righi de Oliveira e Rayan Scariot Vargas passa a contar de 15 de 

setembro de 2022. Tendo os mesmos, o período de no máximo 12 meses para a conclusão do 

trabalho de campo. Após este período deverão retornar a sede. Sendo assim, o Colegiado, após as 

deliberações aprovou as manifestações dos orientadores delegando a estes a total 

responsabilização por quaisquer inconformidades futuras. E na sequência, o prof. Joel Orlando 
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Bevilaqua Marin frisou a importância de realizarem a qualificação do projeto de tese o mais 

breve possível, tendo em vista que os referidos alunos ainda não qualificaram. A professora 

Gisele Martins Guimarães solicitou a palavra, para apresentar um pouco de sua perspectiva 

enquanto orientadora de um dos alunos, a mesma reforçou a importância de uma melhor 

comunicação entre a coordenação, os estudantes e professores para que as tratativas e 

informações circulem de forma mais participativa. A professora pontua que ficou sabendo da 

situação de seu orientado quando o ocorrido já havia se instalado, o que resultou em transtornos 

tanto para os alunos envolvidos quanto para a coordenação do PPGExR, o que segundo a 

professora poderia ter sido resolvido com um diálogo entre coordenação e orientadores. Na 

sequência o professor Vitor Kochhann Reisdorfer solicitou a palavra, pois, conforme verificado, 

todas as informações acerca da normativa capes foram enviadas tanto para os discentes quanto 

para os docentes, através do e-mail da secretaria do PPGExR. Bem como, estavam registradas na 

ata 25/2022 da última reunião do Colegiado e disponibilizada na página do programa. 3) 

Assuntos Gerais; O Colegiado parabenizou o resultado da avaliação quadrienal do PPGExR 

cujo conceito foi Nota 5 (cinco). Uma conquista importante para todo o corpo docente e discente 

do programa e fruto de muito esforço e dedicação das coordenações anteriores, que elaboraram 

um relatório que foi muito bem avaliado. O professor Joel Orlando Bevilaqua Marin relatou 

sobre a organização de uma palestra para ser apresentada na disciplina de Seminários II com data 

ainda não definida.  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, 21 de setembro de 2022. 
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