
ATA N. 2/2020 – REUNIÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO 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 treze 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: Fabiano Nunes Vaz e Marcos Botton Piccin. A presidente deu 6 

as boas-vindas a todos e em seguida iniciou a leitura da pauta para apreciação a seguir: 1) 7 

Aprovação das solicitações de aproveitamento de créditos por disciplinas e por 8 

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 dos históricos escolares dos alunos e por meio de pareceres fizeram as considerações já 11 

deliberadas e aprovadas a seguir:  12 

• Eduardo Miotto Flech foram aprovados 8  (oito)    créditos para o Projeto De Tese 13 

das seguintes disciplinas:  Políticas Públicas Comparadas (60h) e Modelos de  14 

 15 

 16 
  

17 
• Breno Henrique De Sousa foi aprovado 1(um) crédito para publicação:  APG1425 - 

18 
Revista Metropolitana de Sustentabilidade - Sustentabilidade de agroecossistemas 

19 
familiares no sul da Itália.  

20 
•  Carla Rosane Da Costa Sccott foram aprovados 3 (três) créditos para as 

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

22 
cooperativa: experiências em cooperativas escolares para preparação 

23 
profissionalAPG1424 -Revista UNEMAT de Contabilidade - Padrão de 

24 
especialização do comércio internacional do setor florestal brasileiro, e APG1425 - 

25 
Revista Gestão Organizacional - Compreendendo a influência dos valores pessoais 

26 
na prontidão e na intenção de uso de tecnologias  

27 
• Ricardo Alberti foram aprovados 3 (três) créditos para as publicações: APG1423 - 

28 
Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo - Processo de liderança no 

29 
rotary club Sarandi, APG1424 - Revista de Gestão e Organizações Cooperativas - 

30 
Qualidade de vida no trabalho: uma análise sobre a percepção dos colaboradores da 

31 
cooperativa Camnpal  e APG1425 - Research, Society and Development - Trabalho 

32 
e lazer: percepções do cotidiano de pessoas com deficiência física Work and leisure: 

33 
daily perceptions of people with physical disabilities Rabajo y tiempo libre: 

34 
percepciones diarias de las personas con discapacidad física. 

35 
• Gilmar Jorge Wakulicz foram aprovados 4 (quatro) créditos para as publicações: 

36 
APG1423 - revista livre de sustentabilidade e empreendedorismo - Dos 

37 cooperados: um estudo da cooperativa agrária são josé ltda de Jaguari/RS,  APG1424 

38 - Revista Interdisciplinar Científica Aplicada - Indicadores econômico-financeiro: 

39 um paralelo em duas cooperativas agropecuárias do rio grande do sul, APG1425 – 

40 Desafios: revista interdisciplina da universidade de Tocantins - Tocantins: uma 

41 análise espacial do idhm e do pib per capita dos municípios  e  APG1426 - 

42 contribuciones a las ciências sociales - Governança cooperativa em uma cooperativa 

43 agropecuária.  

44 • Eduardo Miotto Flech foram aprovados 6 (seis) créditos para as publicações: 

45 APG1423 - Rede de unidades de observação pedagógica: A experiência de Gestão 

46 Agrícola dos Programas de Assistência Técnica e Extensão Rural para os 

47 assentamentos de reforma agrária dos estados de Santa Catarina e do Rio 

48 Grande do Sul.  - A rede de unidades de observação pedagógica (ruop) como 

49 

 

Análise de Políticas Públicas (60h). Análise de Políticas Públicas (60h) 



ferramenta de extensão rural e de gestão agrícola nos assentamentos rurais do Rio 50 

Grande do Sul e Santa Catarina. APG1224- Rede de Unidades de Observação 51 

Pedagógica: A experiência de Gestão Agrícola dos Programas de Assistência 52 

Técnica e Extensão Rural para os assentamentos de reforma agrária dos estados 53 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul - Análise técnica e econômica dos 54 

sistemas de produção acompanhados nos assentamentos de Santa Catarina,  APG1425 55 

-  rede de unidades de observação pedagógica: A experiência de Gestão Agrícola 56 

dos Programas de Assistência Técnica e Extensão Rural para os assentamentos 57 

de reforma agrária dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul - O 58 

sistema de produção da pecuária, APG1426- Uma nova extensão rural pública: a 59 

experiência pluralista e descentralizada da Assessoria Técnica, Social e 60 

Ambiental (Ates) no Estado do Rio Grande do Sul - Um sistema integrado de 61 

gestão rural (SIGRA) como instrumento de gestão da atuação em rede,  APG1427- 62 

Uma nova extensão rural pública: a experiência pluralista e descentralizada da 63 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates) no Estado do Rio Grande do Sul - 64 

A produção das famílias assentadas pela reforma agrária do rio grande do sul e APG 65 

1428 - Uma nova extensão rural pública: a experiência pluralista e 66 

descentralizada da Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates) no Estado do 67 

Rio Grande do Sul - O desempenho das famílias assentadas perante os agricultores 68 

patronais e familiares no RS. 69 

  A solicitação da APG 1429 - O projeto assessoria técnica pedagógica (ATP’S) e a 70 

construção da rede de unidades de observação pedagógica do programa de ATES\RS - 71 

O projeto assessoria técnica e pedagógica (ATP’S) e a construção da rede de unidades 72 

de observação pedagógica do programa de ATES/RS e-book : il. – (Série Cadernos de 73 

Extensão. Tecnologia e Produção). Foi indeferida. O aluno pode solicitar apenas 6 74 

créditos de publicações. 75 

 76 

2) Aprovação das solicitações de comprovação de exame de proficiência em Língua 77 

Estrangeira; foram aprovadas as solicitações de proficiência em língua estrangeira dos 78 

seguintes alunos: Rodrigo Duarte Faccin: Exame de Proficiência em Língua Espanhola, 79 

Ricardo Alberti: Exame de Proficiência em Língua Inglesa e Marlova Giuliani Garcia: 80 

Exame de Proficiência em Língua Espanhola e  Exame de Proficiência em Língua Inglesa. 81 

Nada mais havendo para ser tratado, a presidente, professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu 82 

o empenho e a participação de todos e foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Simone 83 

Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros do Comitê 84 

Científico que participaram da reunião por videoconferência. Santa Maria, 30 de novembro de 85 

2020. 86 
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