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ATA Nº 3/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 

videoconferência, reuniram-se os seguintes membros da Comissão de Recursos do PROAP do 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural: presentes os docentes Andréa Cristina Dörr 

(presidente), Fabiano Nunes Vaz, o Doutorando Marcos Roberto Pires Gregolin e o Mestrando 

Ricardo Tiherro e antes de iniciar a professora Andréa Cristina Dörr pediu a autorização de 

todos presentes para gravar a reunião para tratarem da pauta a seguir : 1) Deliberar sobre as 
solicitações recebidas de recursos para publicações e   audiovisuais; após a presidente, 

professora Andréa Cristina Dörr apresentar aos demais membros,  a solicitação da professora 

Gisele Martins Guimarães sobre a publicação de Livreto de Poesias de Bernardo Rodrigues da 

Silva, intitulado “Economia é Aqui e Todo o Dia” e o Cordel da autoria de Euriko dos Santos 

Yogi, intitulado “SER(TÃO)!”ambas obras têm relação direta com a da disciplina EDA877 

Comunicação e Mediações Sociais ministrada pelos docentes do PPGExR professora Gisele 

Martins Guimarães e professor Clayton Hillig após a apresentação das justificativas, bem como, 

o objetivo dos trabalhos que é comunicar conhecimento e reflexões acerca da Comunicação e 

Mediação Social, a partir da arte do cotidiano, das tradições populares e dos sujeitos locais, 

também , no sentido de ampliar a linguagem da divulgação científica para além das publicações 

acadêmicas que caracteriza o cordel do aluno Euriko dos Santos Yogi e o livreto  do aluno 

Bernardo Rodrigues da  Silva foi elaborado com o intuído de levar reflexões acerca dos temas 

gerados a partir das ações de extensão junto à Economia Solidária, em uma linguagem não 

acadêmica, sensível ao cotidiano do Feirão Colonial, este conta também com um vídeo, como 

canal de divulgação de atividades de Extensão desenvolvidas junto ao Feirão Colonial de Santa 

Maria pelo Projeto “Fomento a Economia Solidária na região central do Rio Grande do Sul”. 
Após as considerações a Comissão de Recursos do PROAP aprovou por unanimidade as 

solicitações de publicação do Cordel, do livreto e do vídeo e considerou que estão relacionadas 

à linha de pesquisa do PPGExR. Foi apresentado, também, o livro do professor José Marcos 

Froehlich, Artesanato e Identidade Territorial que é uma coletânea que reúne trabalhos 

derivados do projeto de Pesquisa do professor, “Cultura, Território e Desenvolvimento – o 

artesanato enquanto expressão de identidade territorial. A Comissão de Recursos do PROAP 

entende que há relação direta com a linha de pesquisa do PPGExR e que o livro irá contribuir 

positivamente para a avaliação do relatório da CAPES, após todas as considerações foi 

aprovada por unanimidade a publicação do livro do professor José Marcos Froehlich. 2)
Aprovação de inscrição em evento online; a professora, Andréa Cristina Dörr, apresentou aos 

demais presentes, a solicitação de recurso para inscrição em evento científico online do aluno 

do PPGExR Jayme Bezerra de Menezes Neto. Após as justificativas apresentadas pelo 

acadêmico e o aceite do trabalho e estando em concordância com os critérios estabelecidos a 

comissão aprovou a solicitação de recurso para inscrição em evento. 3) Assuntos Gerais; a 

professora Andréa Cristina Dörr, informou aos demais que solicitou informações quanto a 

segunda parcela dos recursos e, assim que for informada que o recurso está disponível para o 

PPGExR, informará os demais membros da Comissão. Mencionou, também, sobre a proposta 

de um trabalho conjunto do corpo docente do PPGExR na forma de compêndio ou de livro que 

será publicado, com destaque especial aos melhores trabalhos publicados de orientadores e 

orientandos do PPGExR. Para finalizar a reunião, a presidente, professora Andréa Cristina Dörr, 

agradeceu a participação de todos. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente 

reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 

mim e demais membros da Comissão de Recursos do PROAP presentes na reunião. Santa 

Maria, 14 de setembro de 2020. 
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