
ATA Nº 4/2020 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos dez dias do mês de agosto 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 professora Andréa Cristina Dörr 5 

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

Vicente Zarnott, Gisele Martins Guimarães e Marco Antônio Verardi Fialho, o Doutorando 7 

Maurício Machado Sena e o mestrando Régis Trentin Piovesan. A presidente deu as boas-8 

vindas a todos e em seguida iniciou a leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) Aprovação 9 

dos cancelamentos e das novas concessões de bolsas de Mestrado e Doutorado; a 10 

coordenadora do PPGExR professora Andréa Cristina Dörr apresentou aos demais presentes 11 

os formulários de cancelamento e cadastramento de bolsa dos alunos do Doutorado do 12 

PPGExR, Foram canceladas as bolsas dos doutorandos: Martin Alencar da Rosa Dorneles, 13 

cancelamento em junho de 2020 e Daniel José do Nascimento Ferreira, cancelamento em 14 

julho de 2020, seguindo os critérios do regulamento de bolsas do PPGExR por já terem sido 15 

contemplados por um período de 36 meses de bolsa CAPES-DS, sendo estas agora 16 

destinadas, a aluna Laila Garcia Marques e ao aluno Ricardo Alberti primeiro e segundo 17 

colocados, respectivamente,  no processo de seleção do Doutorado de 2020. Os 18 

cancelamentos das bolsas de Martin Alencar da Rosa Dorneles e Daniel José do 19 

Nascimento Ferreira e os cadastramentos das bolsas de Laila Garcia Marques e do 20 

Ricardo Alberti foram aprovadas pelo Colegiado. Serão canceladas, a partir de setembro de 21 

2020, as bolsas dos seguintes mestrandos do PPGExR: Bruna Lunkes - (Matrícula: 22 

201960647), Fernanda Miranda - (Matrícula: 201960333), Marina Augusta Tauil 23 

Bernardo - (Matrícula: 201960775), Priscila Sousa Pereira - (Matrícula: 201960896) e 24 

Sebastião Jorge Agostinho Mendes - (Matrícula: 201960690). E estas bolsas serão 25 

destinadas, a partir de setembro de 2020, aos seguintes alunos aprovados no processo de 26 

seleção do Mestrado de 2020: Domingos Atahiades Pires Barbosa Junior – (Matrícula: 27 

202060747), Cassiel Henrique Moreira – (Matrícula: 202060746), Bruno Bervig Collares 28 

– (Matrícula: 202060745), Eduardo Francisco Luft – (Matrícula: 202060748) e Rodrigo 29 

Berttoni Cidade – (Matrícula: 202060750).  Os cancelamentos e os cadastramentos de 30 

bolsas para o Mestrado foram aprovadas pelo Colegiado. 2) Troca de orientações; a 31 

professora Andréa Cristina Dörr, fez a leitura das justificativas contidas nos formulários de 32 

troca de orientação dos seguintes alunos do PPGExR: Carla Rosane da Costa Scott e José 33 

Luis Gonçalves Ramos ambos orientados do professor Alessandro Porporatti Arbage que 34 

solicitou o desligamento do PPGExR passando suas orientações para a professora Janaína 35 

Balk Brandão e Renato Santos de Souza, respectivamente e Euriko dos Santos Yogi 36 

orientado do professor Pedro Selvino Neumann que passou a orientação para a professora 37 

Gisele Martins Guimarães por estar mais relacionado a linha de pesquisa da mesma.  Após as 38 

discussões, o Colegiado aprovou as trocas de orientações.  3) Aprovação da distribuição dos 39 

Recursos do PROAP; a professora Andréa Cristina Dörr explanou sobre a distribuição dos 40 

recursos nas rubricas, que foi devidamente apresentada na ata Nº01 da Reunião dos Recursos 41 

do PROAP do dia 29 de julho de 2020 e na tabela do plano institucional 2020 Extensão Rural 42 

e a proposta apresentada pela Comissão dos Recursos do PROAP de destinação de uma parte 43 

do recurso para publicações técnico–científicas (Produção, revisão, tradução, editoração, 44 

confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 45 

desenvolvidas no âmbito dos PPGs). A professora Gisele Martins Guimarães sugeriu que 46 

tanto a rubrica manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa e a de 47 

recurso para publicações técnico–científicas sejam investidas, também, em produções e 48 

editorações audiovisuais, visto que, seria importante investir em outras formas de linguagem. 49 



Após as discussões, o Colegiado aprovou, em parte, a distribuição dos recursos nas rubricas 50 

propostas pela Comissão de Recursos do PROAP e retornará a pauta para a Comissão para se 51 

considerar a possibilidade de investir em recursos audiovisuais conforme sugerido para, 52 

posteriormente, retornar ao Colegiado após as deliberações da Comissão dos Recursos do 53 

PROAP sobre o tema proposto. 4) Constituição dos novos Comitês e Comissões; com a 54 

nova coordenação, foi necessário reconstituir as comissões e os comitês do PPGExR, a 55 

coordenadora, professora Andréa Cristina Dörr, fez um trabalho sério na reconstituição das 56 

Comissões e Comitês do PPGExR, contatou individualmente os membros de cada comissão 57 

ou comitê para saber se os mesmos estavam de acordo em permanecer ou se seria necessário 58 

realizar a troca de alguns membros. Contou com o apoio dos docentes e da representação 59 

discente e, desse modo, conseguiu finalizar e apresentar para os demais membros do 60 

Colegiado a nova composição dos comitês e comissões, sendo que são de suma importância 61 

para o andamento do programa. Após a apresentação a nova composição dos comitês e 62 

comissões foi aprovada pelo Colegiado do PPGExR. 4) Assuntos Gerais; no intuito de 63 

proporcionar aos discentes uma maior informação a respeito dos assuntos de interesse dos 64 

mesmos e de interesse do próprio programa criou-se um grupo de whatsapp para que ocorra 65 

uma proximidade entre coordenação e discentes e para que haja uma maior transparência e 66 

diálogo entre as partes. A presidente, pontuou que quer fazer um levantamento sócio 67 

econômico entre os discentes para poder conhecer a situação de cada aluno e melhor atender 68 

as necessidades individuais dos mesmos. Nada mais havendo para ser tratado, a professora 69 

Andréa Cristina Dörr, agradeceu a participação de todos, principalmente a representação 70 

discente que deixará o Colegiado, e foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Simone Souza 71 

Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros do Colegiado que 72 

se participaram da reunião por videoconferência. Santa Maria, 10 de agosto de 2020. 73 
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