
ATA Nº 2/2020 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 3 

por videoconferência, participaram os seguintes membros do Colegiado do Programa de Pós-4 

Graduação em Extensão Rural, sob a presidência do professor Joel Orlando Bevilaqua Marin 5 

(Coordenador), os docentes: Janaína Balk Brandão (Coordenadora substituta), Alisson 6 

Vicente Zarnott e Marco Antônio Verardi Fialho, o Doutorando Maurício Machado Sena e o 7 

mestrando Régis Trentin Piovesan. Deixou de participar mas justificou a ausência a 8 

professora Gisele Martins Guimarães. Não participou e não justificou a ausência o professor 9 

Lazaro Camilo Recompensa Joseph, O presidente deu as boas-vindas a todos e em seguida 10 

iniciou a leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) Situação do processo de eleição do 11 

Coordenador e Coordenador Substituto do PPGExR; o coordenador do PPGExR 12 

professor Joel Orlando Bevilaqua Marin comunicou aos membros do Colegiado, por e-mail, 13 

que  permanecerá na Coordenação do PPGExR, por meio de uma portaria Pro tempore, até o 14 

dia 30 de maio de 2020, juntamente com sua coordenadora substituta a professora Janaína 15 

Balk Brandão. Anteriormente ao isolamento social, em decorrência da COVID-19, a 16 

Comissão de Eleição tentou realizar o pleito eleitoral para coordenador e coordenador 17 

substituto, encaminhou o edital do processo de eleição para o dia 30 de março, mas com a 18 

suspensão das atividades presenciais, todo o processo tornou-se difícil, não tanto para realizar 19 

a eleição, mas para a sucessão dos novos coordenadores bem como das demandas que 20 

necessitam deliberações urgentes. Desta forma, a eleição foi protelada e o coordenador e a 21 

coordenadora substituta, embora quisessem passar adiante as funções de coordenador e 22 

coordenador substituto, se dispuseram a colaborar por mais um tempo, se necessário, até o 23 

retorno das atividades presenciais. Os professores Marcos Botton Piccin e Alisson Vicente 24 

Zarnott, manifestaram-se favoráveis a assumir as funções de Coordenador e Coordenador 25 

substituto, respectivamente. 2) Homologação das solicitações de prorrogações de prazos de 26 

defesas em decorrência da COVID-19; após a leitura das justificativas para as prorrogações 27 

de prazo de defesa. Foram homologadas todas as solicitações de seis meses de prorrogação 28 

para a defesa de Dissertação dos mestrandos: Régis Trentin Piovesan, Artênio Bernardo 29 

Rabuske, Hector dos Santos Facco, David Luiz Mendonça wigg e Timóteo Ângelo 30 

Nascimento. De 3 meses de prorrogação para Exame de Qualificação do doutorando Eduardo 31 

Miotto Flech. De 6 meses de prorrogação para a defesa de Tese dos doutorandos: Adilson 32 

Roberto Bellé, Thacya Clédina da Silva, Tatielle Belem Langbecker, Marcos Roberto Pires 33 

Gregolin e Gustavo do Nascimento Friedrich e de 3 meses de prorrogação para a defesa de 34 

Tese para a doutoranda Amábile Tolio Boessio. 3) Solicitação de troca de orientação da 35 

acadêmica Aline Barasuol; após ponderarem sobre as justificativas da doutoranda pela troca 36 

de orientador, o Colegiado aprovou a solicitação da mesma. 4) Aprovação das concessões de 37 

bolsas dos mestrandos e doutorandos; após o presidente deliberar sobre a forma de 38 

concessão das bolsas considerando os cortes que o PPGExR sofreu com a portaria Nº34/2020 39 

da CAPES. O Colegiado aprovou a concessão de bolsas segundo o memorando Nº. 21/2020-40 

PPGExR de 25 de março de 2020. 5) Credenciamento de professores no PPGExR; 41 

6)  Assuntos Gerais; o presidente prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin relatou novamente a 42 

situação do doutorando Luciano Rozalino e o seu não cumprimento de prazos estipulados pelo 43 

PPGExR e frisou que irá prevalecer, em relação ao mesmo, o que ficou decidido na última 44 

reunião do Colegiado e registrado na Ata Nº 1-2020 sobre a exigência de apresentação de 45 

laudo médico emitido pela junta médica da Perícia Oficial em Saúde da UFSM para que o 46 

doutorando não seja desligado do PPGExR. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente 47 

agradeceu a participação de todos e foi encerrada a manifestação e, para constar, eu, Simone 48 

Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros do 49 



Colegiado que se participaram da reunião por videoconferência. Santa Maria, 15 de maio de 50 

2020. 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

Joel Orlando Bevilaqua Marin                                                          Janaína Balk Brandão 58 

 59 

 60 

 61 

Alisson Vicente Zarnott                                                                  Régis Trentin Piovesan    62 

 63 

 64 

 65 

 Marco Antônio Verardi Fialho 66 

 67 

                                                                                                        Maurício Machado Sena                                   68 

 69 

Simone Souza Baptista 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

                                                                             80 


