
ATA N. 1/2020 – REUNIÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

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

videoconferência, participaram os seguintes membros do Comitê Científico do Programa de 4 

Pós-Graduação em Extensão Rural, sob a presidência da professora Andréa Cristina Dörr 5 

(Coordenadora), os docentes: Everton Lazzaretti Picolotto e Marcos Botton Piccin. A 6 

presidente deu as boas-vindas a todos e em seguida iniciou a leitura da pauta para apreciação 7 

a seguir: 1) Aprovação das solicitações de aproveitamento de créditos por disciplinas e 8 

por publicações; após o envio do material para o Comitê Científico, por e-mail, dos alunos 9 

solicitantes de aproveitamento, os membros fizeram a análise dos documentos comprobatórios 10 

e por meio de pareceres fizeram as considerações já deliberadas e aprovadas a seguir: foi 11 

aprovada a solicitação de aproveitamento de créditos por artigos publicados da aluna 12 

Angélica Cristina Rhoden totalizando 2(dois) créditos, foi negada a solicitação de 13 

aproveitamento de créditos por aproveitamento de disciplinas do aluno Euriko dos Santos 14 

Yogi, pois o mesmo já possui 12 créditos referentes a aproveitamento de disciplinas e este é o 15 

máximo de créditos que pode ser aproveitado, segundo o regulamento do PPGExR. Foi 16 

aprovada a solicitação de aproveitamento de créditos por publicação, totalizando 1(um) 17 

crédito do aluno Maurício Machado Sena, foram aprovadas as solicitações de 18 

aproveitamento de créditos por publicação, totalizando 1(um) crédito e o aproveitamento por 19 

disciplina totalizando 3 (três) créditos da aluna Thaynara Thaissa Dias Guimarães. Para a 20 

aluna Marlova Giuliani Garcia foi negada a solicitação de créditos por artigos publicados, 21 

pois um dos critérios a serem avaliados é de que os artigos tenham sido publicados durante a 22 

realização do curso, o que não procede, segundo os documentos apresentados, tendo em vista 23 

que, foram publicados anteriormente ao ingresso no PPGExR. A solicitação de 24 

aproveitamento de créditos por disciplinas das disciplinas: Pesquisa em Educação, Trabalho e 25 

Emancipação, Políticas Públicas, Saberes e formação docente e Educação, política e cidadania 26 

apresentam temas correlacionados com as disciplinas da área de Extensão Rural e portanto, 27 

foram aprovadas para aproveitamento de créditos, totalizando 9 (nove) créditos para o Projeto 28 

de Tese. Foram negadas as solicitações de aproveitamento de créditos das disciplinas: 29 

Educação e Filosofia, Educação e Possibilidade e Políticas Públicas e Organização escolar por 30 

não apresentarem correlação com as disciplinas do doutorado do Programa de Pós Graduação 31 

em Extensão Rural. 2) Aprovação das solicitações de comprovação de suficiência em 32 

Língua Estrangeira; foi aprovada a solicitação de proficiência em língua estrangeira dos 33 

alunos Artênio Bernardo Rabuske e Maurício Machado Sena. Foi negado o exame de 34 

proficiência em língua estrangeira da aluna Marlova Giuliani Garcia, pois o exame está fora 35 

do prazo de validade que é de, no máximo, 5 anos.  E o exame apresentado é do ano 2013. 3) 36 

Assuntos Gerais; a presidente professora Andréa Cristina Dörr, apresentou a proposta das 37 

reuniões do Comitê Científico ocorrerem semestralmente e no segundo mês do semestre 38 

letivo, salvo alguma demanda urgente ou, conforme relatou o professor Everton Lazzaretti 39 

Picolotto, para avaliar teses e dissertações anuais que serão indicadas para os prêmios. E que 40 

as demandas tenham prazos pré estabelecidos para serem encaminhadas e apenas 41 

digitalmente, envio online do material, do histórico e do plano de estudos para aproveitamento 42 

de créditos para o Comitê Científico, no sentido de otimizar e organizar o trabalho de análise 43 

das solicitações, bem como, com a pandemia foi implementada, também, as deliberações por 44 

pareceres escritos do membros do Comitê que será posteriormente aprovado em reunião. Tal 45 

proposta foi aprovada pelo Comitê Científico e será apresentada ao Colegiado do PPGExR 46 

para homologação. Nada mais havendo para ser tratado, a presidente, professora Andréa 47 

Cristina Dörr, agradeceu o empenho e a participação de todos e foi encerrada a reunião e, para 48 

constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais 49 



membros do Comitê Científico que participaram da reunião por videoconferência. Santa 50 

Maria, 27 de agosto de 2020. 51 
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