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ATA N.º 14/2021 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, via 

plataforma online Google Meet, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Extensão Rural sob a presidência em exercício da professora Janaína Balk Brandão. Participaram 

de forma “online”: Janaína Balk Brandão (Coordenadora substituta em exercício), Prof. Marco 

Antônio Verardi Fialho, Prof. José Marcos Froehlich, Jéssica Righi de Oliveira (representante 

discente do doutorado), Gabriela Rozek (representante discente do mestrado - suplente) e 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausentes com justificativa: 

prof. Alisson Vicente Zarnott por estar de férias e profa. Andréa Cristina Dorr por esta de licença 

gestante. Dando início à reunião a professora Janaína Balk Brandão saudou a todos, solicitou a 

inclusão do ponto de pauta que irá tratar da solicitação de troca de orientador do aluno Eduardo 

Francisco Luft.  A inclusão do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade pelos membros do 

Colegiado. Dando sequência a reunião passou-se ao primeiro ponto de pauta. 1) Aprovação da 

solicitação de troca de orientador do discente Cícero Rogério Henrique Laluce e Eduardo 

Francisco Luft; foi apresentado ao colegiado os formulários com as justificativas de troca de 

orientador do aluno Cícero Rogério Henrique Laluce que estava sob orientação do Prof. José 

Geraldo Wizniewsky que passou a docente colaborador no PPGExR e poderá exercer a função 

de coorientador, deste modo o aluno passará a ser orientado pelo prof. Renato Santos de Souza. 

O aluno Eduardo Francisco Luft estava sob orientação da profa. Janaína Balk Brandão que em 

função das múltiplas atividades exercidas atualmente como coordenadora substituta no PPG em 

Extensão Rural e que demanda bastante tempo e, optou por passar a função de orientação para o 

prof.  Vitor Kochhann Reisdorfer. Após as deliberações o Colegiado aprovou as solicitações de 

troca de orientador dos alunos Cícero Rogério Henrique Laluce e Eduardo Francisco Luft. 2) 

Aprovação Ad Referendum do afastamento por 6 meses do discente Gustavo Friedrich; O 

aluno Gustavo do Nascimento Friedrich apresentou atestado médico para a solicitação de 

afastamento das atividades acadêmicas e foi encaminhado para a Perícia médica em Saúde 

(PEOF) da UFSM e conforme o laudo pericial o aluno permanecerá afastado pelo período de 6 

(seis) meses para tratamento de saúde, desde modo, a coordenação do PPGExR acatou a decisão 

da PEOF e aprovou o afastamento. O Colegiado após a leitura do laudo pericial aprovou a 

decisão Ad Referendum da coordenação confirmando o afastamento do aluno para tratamento de 

saúde pelo período de 6 (seis) meses a contar de agosto de 2021. 3) Formação da Comissão 

Eleitoral para eleição da nova coordenação; após a explanação da profa. Janaína Balk 

Brandão, coordenadora substituta em exercício, acerca do seu afastamento para a realização de 

pós-doutorado e consequentemente a vacância do cargo de coordenador (a) do PPGExR, será 

necessária a eleição para coordenador no caso de dois ou mais candidatos ou a candidatura de 

uma chapa única sem a necessidade de pleito eleitoral. Foi criada a Comissão de eleição para o 

mandato 2022-2024 que será composta pelo Representante docente: prof. Vicente Celestino 

Pires Silveira, Representante docente suplente:  Prof. Marco Antônio Verardi Fialho, Servidora 

técnico-administrativa: Simone Souza Baptista – Secretária e representante discente: Gabriela 

Rozek Weber. O Colegiado após a deliberação, aprovou por unanimidade a composição da 

Comissão Eleitoral formada. 4) Aprovação Ad Referendum da solicitação de prorrogação do 

aluno Martin Alencar da Rosa Dorneles conforme à avaliação pericial; conforme registrado 

na ata N.13/2021 da reunião do Colegiado ocorrida no dia 30 de agosto de 2021 e mediante uma 

segunda avaliação médica feita pela junta médica da PEOF –UFSM no dia 28 de setembro de 
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2021 o aluno Martin Alencar da Rosa Dorneles teve sua solicitação de prorrogação de prazo de 

defesa de 6 meses a contar de agosto de 2021, deferida pelo Colegiado. A aprovação se deu em 

razão do laudo pericial onde os peritos Amanda Bolson Dotto, Gilson Mafacioli da Silva e 

Rafael Gallina Krob, após a análise de documentação anexada ao processo, deferiram a 

solicitação de regime de exercícios domiciliares a partir de 21/05/2021 até final do segundo 

semestre letivo de 2021. O Colegiado após as deliberações aprovou o prazo estipulado pelo 

laudo pericial e o aluno Martin Alencar da Rosa Dorneles ao final do segundo semestre letivo e 

2021 deverá realizar a abertura do processo de defesa de tese. 5) Situação do discente José Luis 

Gonçalves Ramos quanto a problemas oculares; o aluno do doutorado José Luis Gonçalves 

Ramos solicitou uma manifestação do Colegiado quanto ao seu quadro de saúde ocular que vem 

o impossibilitando, desde o primeiro semestre de 2020, de cumprir com as obrigações 

acadêmicas resultando em pendências nas disciplinas em que está matriculado. O Colegiado após 

deliberações manifestou a compreensão da situação de visão do aluno, porém questionou os 

prazos para cumprimento das pendências, pois o aluno que entra em situação 6 (incompleto) tem 

o semestre subsequente para sanar as pendências, o que não foi observado na situação do aluno 

José Luis Gonçalves Ramos. Desse modo, o Colegiado solicitou um atestado médico atual que 

comprove o acometimento visual do aluno para que o mesmo seja encaminhado à junta médica 

da Perícia Médica em Saúde (PEOF) da UFSM para que em conformidade com a laudo pericial 

que será emitido definir os prazos para o comprometimento do aluno em cumprir as pendências 

em disciplinas, podendo, no caso do não cumprimento de tais pendências, ser desligado do 

programa. 6) Assuntos Gerais; não houve nenhum ponto a ser debatido. A presidente em 

exercício, profa. Janaína Balk Brandão, agradeceu a presença 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, pela presidente em exercício, profa. Janaína Balk Brandão e pelos demais membros do 

Colegiado que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 04 de 

outubro de 2021. 
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