
ATA Nº 3/2020 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 3 

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), Gisele Martins 6 

Guimarães, José Marcos Froehlich e Marco Antônio Verardi Fialho, o Doutorando Maurício 7 

Machado Sena e o mestrando Régis Trentin Piovesan. Deixou de participar mas justificou a 8 

ausência o professor Alisson Vicente Zarnott. O presidente deu as boas-vindas a todos e em 9 

seguida iniciou a leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) Aprovação das solicitações de 10 

prorrogações de prazos de defesas do PPGExR em decorrência da COVID-19; o 11 

coordenador do PPGExR professor Joel Orlando Bevilaqua Marin leu para os demais 12 

presentes as justificativas apresentadas por Alida Corey Arango Cruz (6 meses), Andreia 13 

Vasconcellos (3 meses), Janaína Betto (6 meses) e Viviane Flaviano (6 meses). As 14 

solicitações de prorrogação de prazo de defesa, foram aprovadas, a contar de julho de 2020. 2) 15 

Homologação do processo de eleição do PPGExR; o presidente, professor Joel Orlando 16 

Bevilaqua Marin, fez a leitura da ata da Comissão de Eleição, composta pelo Professor José 17 

Geraldo Wizniewsky - Representante dos Docentes e Presidente da Comissão, Maurício 18 

Machado Sena- Representante dos Discentes e Vice-Presidente da Comissão e Simone Souza 19 

Baptista - Representante dos Técnicos Administrativos e Secretária da Comissão, onde ficou 20 

registrada a candidatura das professoras Andrea Cristina Dörr como Coordenadora e a 21 

professora Janaína Balk Brandão como Coordenadora Substituta do PPGExR sendo que as 22 

mesmas foram eleitas por aclamação, por serem chapa única, para o biênio 2020-2022, a 23 

contar de primeiro de agosto de 2020. Sendo, portanto, aprovada a eleição para a coordenação 24 

do PPGExR. A nova coordenação recebeu as boas-vindas do atual coordenador, professor 25 

Joel Orlando Bevilaqua Marin. O professor José Marcos Froehlich parabenizou a nova gestão 26 

que irá assumir a coordenação do PPGExR e ressaltou que o trabalho desenvolvido pelo atual 27 

coordenação do professor Joel Orlando e Janaína Balk Brandão, contemplou as exigências 28 

impostas pelo PPGExR. O professor Joel Orlando ressaltou que os principais trabalhos da 29 

nova coordenação serão a mobilização do coletivo dos professores para os desafios das 30 

mudanças nas políticas da CAPES para a pós-graduação, preenchimento da Plataforma 31 

Sucupira e o desenvolvimento da Auto avaliação do Programa  3) Apresentação da proposta 32 

do novo regulamento de bolsas para o Mestrado e Doutorado do PPGExR; após as 33 

discussões sobre as propostas apresentadas pela Comissão de Bolsas, ficou determinada que, 34 

para uma maior legitimidade do regulamento de bolsas, tais propostas serão apresentadas ao 35 

corpo docente e discente do PPGExR sendo que essa sugestão foi levantada pelos 36 

representantes discentes, Maurício Sena e Regis Piovesan e, como sugerido pelos professores 37 

José Marcos Froehlich e Janaína Balk Brandão, o prazo para a circulação dessas novas 38 

propostas e as eventuais sugestões devem ser encaminhadas à representação discente/docente 39 

do Colegiado, por e-mail, até o prazo do dia 28 de agosto, o que foi de anuência dos demais 40 

presentes. A homologação, portanto, ficou postergada. 4) Assuntos Gerais; o presidente prof. 41 

Joel Orlando Bevilaqua Marin relatou aos demais presentes, que o professor Alessandro 42 

Porporatti Arbage solicitou o descredenciamento do PPGExR a partir de dezembro de 2020 e 43 

a transferência de suas orientações a outros professores do PPGExR, a aluna Carla Rosane da 44 

Costa Scott passará a ser orientada da professora Janaína Balk Brandão, bem como, o aluno 45 

José Luis Gonçalves Ramos passará a ser orientado do professor Renato Santos de Souza. O 46 

prof. José Marcos Froehlich sugeriu que a homologação das substituições de orientações 47 

deverão ser apresentadas formalmente para posterior aprovação em reunião do Colegiado. O 48 

presidente, professor Joel Orlando Bevilaqua Marin, apresentou a solicitação da professora 49 



Vivien Diesel, em que manifesta interesse em fazer parte do corpo docente do PPGExR como 50 

professora voluntária. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado. O professor Joel Orlando, 51 

solicitou a mobilização dos professores Marco Antônio Verardi Fialho e Janaína Balk 52 

Brandão no sentido de analisar a possibilidade de captação de bolsa Mestrado e Doutorado 53 

oferecida pela CNPq, através de projetos de pesquisa do PPGExR. Sobre os Recursos do 54 

PROAP surgiram solicitações para utilização de recurso por parte do professor José Marcos 55 

Froehlich para apoio à publicação de livro e o aluno Marcos Roberto Pires Gregolin solicitou 56 

recurso para inscrição na 58º Congresso da SOBER onde obteve aprovação de um artigo. 57 

Estas solicitações foram encaminhadas à Comissão de Recursos do PROAP para análise e 58 

posterior homologação em Colegiado. Para finalizar a reunião, o presidente, professor Joel 59 

Orlando Bevilaqua Marin, comentou sobre e-mails recebidos sem identificação por parte de 60 

alunos integrantes da representação discente e solicitou que os alunos se identifiquem sempre 61 

que encaminharem e-mails solicitando algum tipo de informações ou qualquer outra questão. 62 

Nada mais havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a participação de todos e foi 63 

encerrada a reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai 64 

assinada por mim e demais membros do Colegiado que se participaram da reunião por 65 

videoconferência. Santa Maria, 27 de julho de 2020. 66 
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