
 

ATA Nº10/2020 – REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 da professora Andréa Cristina Dörr 5 

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

Vicente Zarnott, Marcos Botton Piccin, José Marcos Froehlich, a doutoranda Laila Garcia 7 

Marques e a mestranda Rocheli Medianeira Bariani Chiappa. A presidente deu as boas-vindas 8 

a todos, pediu autorização para gravar a reunião e em seguida iniciou a leitura da pauta para 9 

apreciação a seguir: 1) Apreciação da Ata Nº 02/2020 do Comitê Científico; a profa. 10 

Andréa Cristina Dörr apresentou, aos demais membros do Colegiado, o parecer emitido pelo 11 

Comitê Científico, em relação as solicitações de aproveitamento de créditos por disciplinas e 12 

por publicações, bem como, os exames de proficiência em língua Estrangeira. Após leitura do 13 

parecer o Colegiado aprovou a solicitação de aproveitamento de créditos por disciplinas do 14 

aluno:  Eduardo Miotto Flech totalizando 8 (oito) créditos para o Projeto De Tese das 15 

seguintes disciplinas:  Políticas Públicas Comparadas (60h) e Modelos de Análise de Políticas 16 

Públicas (60h). Das solicitações de aproveitamento de créditos por publicações foram 17 

aprovadas as dos seguintes alunos: Breno Henrique De Sousa totalizando 1(um) crédito - 18 

APG1425 - Revista Metropolitana de Sustentabilidade - Sustentabilidade de agroecossistemas 19 

familiares no sul da Itália, Carla Rosane Da Costa Sccott totalizando  3 (três) créditos - 20 

APG1423 - Revista de Gestão Estratégica e Organizações - Educação Cooperativa: 21 

Experiências em cooperativas escolares para preparação profissional, APG1424 - Revista 22 

UNEMAT de Contabilidade - Padrão de especialização do comércio internacional do setor 23 

florestal brasileiro, e APG1425 - Revista Gestão Organizacional - Compreendendo a 24 

influência dos valores pessoais na prontidão e na intenção de uso de tecnologias, Ricardo 25 

Alberti totalizando 3 (três) créditos - APG1423 - Revista Livre de Sustentabilidade e 26 

Empreendedorismo - Processo de liderança no Rotary Club Sarandi, APG1424 - Revista de 27 

Gestão e Organizações Cooperativas - Qualidade de vida no trabalho: Uma análise sobre a 28 

percepção dos colaboradores da cooperativa CAMNPAL  e APG1425 - Research, Society and 29 

Development - Trabalho e lazer: percepções do cotidiano de pessoas com deficiência física 30 

Work and leisure: daily perceptions of people with physical disabilities Rabajo y tiempo libre: 31 

percepciones diarias de las personas con discapacidad física, Gilmar Jorge Wakulicz 32 

totalizando 4 (quatro) créditos - APG1423 - Revista livre de sustentabilidade e 33 

empreendedorismo - Dos cooperados: um estudo da cooperativa agrária São José Ltda de 34 

Jaguari/RS,  APG1424 - Revista Interdisciplinar Científica Aplicada - Indicadores 35 

econômico-financeiro: um paralelo em duas cooperativas agropecuárias do Rio Grande do 36 

Sul, APG1425 – Desafios: Revista interdisciplina da universidade de Tocantins - Tocantins: 37 

uma análise espacial do IDHM e do PIB per capita dos municípios  e  APG1426 - 38 

Contribuciones a las ciências sociales - Governança cooperativa em uma cooperativa 39 

agropecuária e Eduardo Miotto Flech totalizando  6 (seis) créditos - APG1423 - Rede de 40 

Unidades de Observação Pedagógica: A experiência de gestão agrícola dos programas de 41 

assistência técnica e extensão rural para os assentamentos de reforma agrária dos estados de 42 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul  - A Rede de Unidades de Observação Pedagógica 43 

(RUOP) como ferramenta de extensão rural e de gestão agrícola nos assentamentos rurais do 44 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, APG1424 - Rede de Unidades de Observação 45 

Pedagógica: A experiência de gestão agrícola dos programas de assistência técnica e extensão 46 

rural para os assentamentos de reforma agrária dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande 47 

do Sul - Análise técnica e econômica dos sistemas de produção acompanhados nos 48 

assentamentos de Santa Catarina,  APG1425 -  Rede de Unidades de Observação Pedagógica: 49 

A experiência de gestão agrícola dos programas de assistência técnica e extensão rural para os 50 



 

assentamentos de reforma agrária dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul - O 51 

sistema de produção da pecuária, APG1426 - Uma nova extensão rural pública: a experiência 52 

pluralista e descentralizada da Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates) no Estado do 53 

Rio Grande do Sul - Um sistema integrado de gestão rural (SIGRA) como instrumento de 54 

gestão da atuação em rede,  APG1427- Uma nova extensão rural pública: a experiência 55 

pluralista e descentralizada da Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates) no Estado do 56 

Rio Grande do Sul - A produção das famílias assentadas pela reforma agrária do rio grande do 57 

sul e APG 1428 - Uma nova extensão rural pública: a experiência pluralista e descentralizada 58 

da Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates) no Estado do Rio Grande do Sul - O 59 

desempenho das famílias assentadas perante os agricultores patronais e familiares no RS. O 60 

Colegiado aprovou os exames de proficiência em Língua Estrangeira dos alunos: Rodrigo 61 

Duarte Faccin: Exame de Proficiência em Língua Espanhola, Ricardo Alberti: Exame de 62 

Proficiência em Língua Inglesa e Marlova Giuliani Garcia: Exames de Proficiências em 63 

Língua Espanhola e Língua Inglesa. 2) Aprovação da solicitação de Prorrogação de Defesa 64 

de Tese de Doutorado da aluna Amábile Tolio Boessio; a profa. Andréa Cristina Dörr 65 

informou aos demais presentes que a aluna Amábile Tolio Boessio solicitou (3) três meses de 66 

prorrogação para a defesa da Tese de Doutorado por problemas pessoais e de saúde. Tal 67 

solicitação foi aprovada pelo colegiado. 3) Aprovação Ad Referendum da solicitação de 68 

inscrição em evento internacional do prof. José Marcos Froehlich; a profa. Andréa 69 

Cristina Dörr apresentou, aos demais presentes, o requerimento de solicitação do prof. José 70 

Marcos Froehlich de inscrição em evento internacional, tal solicitação foi aprovada pelo 71 

Colegiado. 4) Aprovação Ad Referendum da solicitação de pagamento de taxa de 72 

publicação de artigo científico da profa. Andréa Cristina Dörr; a profa. Andréa Cristina 73 

Dörr apresentou, a própria solicitação de recurso para publicação de seus dois artigos 74 

científicos, a solicitação foi aprovada pelo Colegiado. 5) Aprovação Ad Referendum da 75 

solicitação de tradução de artigo científico do aluno Jayme Bezerra de Menezes Neto; foi 76 

apresentada pela profa. Andréa Cristina, o requerimento de solicitação de recurso para 77 

tradução de artigo científico do acadêmico Jayme Bezerra de Menezes Neto, o Colegiado 78 

aprovou a solicitação. 6) Deliberação sobre o processo e a solicitação de prorrogação de 79 

12 meses de prazo de defesa de qualificação do aluno Luciano Rozalino (Processo 80 

número: 23081.031445/2020-36); a profa. Andréa Cristina Dörr apresentou aos demais 81 

presentes, a solicitação de prorrogação de 12 meses  de prazo de exame de qualificação do 82 

aluno Luciano Rozalino e explicou sobre os trâmites do processo de desligamento do aluno do 83 

PPGExR. Apresentou, também, o laudo expedido pela junta médica da Perícia Oficial em 84 

Saúde da UFSM onde consta: a) que o aluno não apresentou documentação comprobatória de 85 

tratamento anterior a perícia; b) avalia que, embora necessite manter tratamento médico 86 

psiquiátrico frente a sintomas que dificultam o desenvolvimento das atividades acadêmicas, 87 

estas não seriam incapacitantes ao desempenho das atividades acadêmicas; c) laudo conclui 88 

que não há elementos médicos suficientes que afirmem estar o aluno incapaz para as 89 

atividades acadêmicas; d) reconhece a existência de limitações e sugere acompanhamento 90 

pela CAED (Coordenadoria de Ações Educacionais). Após apreciação do laudo da Perícia 91 

Oficial e da discussão o Colegiado indeferiu a solicitação de prorrogação de prazo do aluno e 92 

por   a um votou pelo desligamento do mesmo do PPGExR. A acadêmica Rocheli 93 

Medianeira Bariani Chiappa se dispôs a ajuda-lo e sugeriu que o mesmo seja encaminhado ao 94 

prof. Vitor Crestani Calegaro – Médico Psiquiatra  da CAED para que possa ser auxiliado. 7) 95 

Aprovação da solicitação de coorientação do aluno Adilson Roberto Bellé; a profa. 96 

Andréa Cristina Dörr fez a leitura da justificativa do aluno Adilson Roberto Bellé para a 97 

inclusão do professor Alisson Vicente Zarnott como coorientador do seu projeto de Tese de 98 

Doutorado, pois o referido professor está alinhado a temática do objeto de pesquisa do aluno. 99 

O Colegiado aprovou a solicitação de coorientação. 8) Criação do Comitê de Seleção do 100 

6(seis)votos



 

PPGExR; O Colegiado aprovou a criação do Comitê de Seleção composta pelos seguintes 101 

professores: Andréa Cristina Dorr (presidente), Janaína Balk Brandão, Alisson Vicente 102 

Zarnott, Marcos Botton Piccin, José Marcos Froehlich, Renato Santos de Souza, Fabiano 103 

Nunes Vaz, Gisele Martins Guimarães, Pedro Selvino Neumann, Clayton Hillig, José Geraldo 104 

Wizniewsky, Marco Antônio Verardi Fialho e Joel Orlando Bevilaqua Marin que irão avaliar 105 

os candidatos inscritos e classificados tanto a primeira quanto na segunda etapas do processo 106 

seletivo 2021/1. O Professor Vicente Celestino Pires manifestou sua atuação apenas na 107 

primeira etapa do processo seletivo. 9) Aprovação do edital de seleção 2021/1; o edital de 108 

seleção para o primeiro semestre de 2021 foi apresentado ao Colegiado pela profa. Andrea 109 

Cristina Dörr e após as discussões e sugestões de alteração em alguns pontos, ficou deliberado 110 

para o Mestrado: manutenção do número de 15 vagas, a adição do ponto de corte com nota 111 

igual a 5,0 (cinco), nota mínima para classificação igual a 6,0 (seis) com o peso da primeira 112 

etapa igual a 6,0 (seis) e da segunda etapa 4,0 (quatro) sem prazo para a produção científica 113 

do currículo e a separação entre os  livros autorais dos livros organizados com a alteração dos  114 

pesos. Para o Doutorado ficou deliberado: o aumento do número de vagas de 10 para 15, a 115 

nota mínima para classificação igual a 6,0 (seis) com o peso da primeira etapa igual a 6,0 116 

(seis) e da segunda etapa 4,0 (quatro), a produção científica do currículo deverá ser referente a 117 

partir de janeiro de 2016 e a separação entre os  livros autorais dos livros organizados com a 118 

alteração dos  pesos.. Após realizados todos os ajustes, o edital de seleção para o Mestrado e 119 

Doutorado do PPGExR para ingresso no primeiro semestre de 2021, foi aprovado pelo 120 

Colegiado. 10) Disponibilidade de vagas de reconhecimento de diploma de pós 121 

graduação; O Colegiado aprovou 1 (uma) vaga para o Mestrado e 1 (uma) vaga para o 122 

Doutorado de reconhecimento de diploma de pós graduação. 11) Assuntos Gerais; não houve 123 

nenhum ponto a ser debatido. Para finalizar a reunião, a presidente, professora Andréa 124 

Cristina Dörr, agradeceu a participação e o empenho de todos. Nada mais havendo para ser 125 

tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a 126 

presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros do Colegiado que participaram da 127 

reunião por videoconferência. Santa Maria, 30 de novembro de 2020. 128 

 129 
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