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ATA N.º 03/2021 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

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

plataforma online Google Meet, reuniu-se a Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Extensão Rural sob a Presidência da professora Andréa Cristina Dörr. Participaram de forma 

“online”: Andréa Cristina Dörr (Presidente), Profa. Gisele Martins Guimarães, Prof. Marco 

Antônio Verardi Fialho, Jayme Bezerra de Menezes Neto (representante discente do doutorado) 

Priscila Sousa Pereira (representante discente do mestrado) e Simone Souza Baptista (assistente 

em administração - secretária). Dando início à reunião, a professora Andréa Cristina Dörr saudou 

a todos e pediu permissão para gravar a reunião e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) 

Discussão e deliberação sobre metas de publicações científicas e técnicas para os bolsistas; 

A professora Andréa relatou aos demais presentes que o relatório quadrienal da Capes está 

exigindo novos pontos de avaliação entre eles a autoavaliação do programa o que inclui a 

produção científica, neste sentido, se fez necessário construir um planejamento estratégico que 

conste o programa, a formação e o impacto com itens a serem avaliados. Segundo a profa. Gisele 

Martins Guimarães, uma forma de viabilizar o planejamento estratégico seria incrementar um 

cronograma de publicações científicas ao longo de todo período tanto para o mestrado quanto 

para o doutorado distinguindo cada um, pois as publicações científicas constituem um indicar 

frágil do programa. Outra sugestão foi a do representante discente, Jayme Bezerra de Menezes 

Neto, da criação de um grupo de estudo ativo com o orientador dentro da linha de pesquisa, pois 

segundo a representante discente Priscila Sousa Pereira nem todos os docentes estão engajados 

em projetos novos de pesquisa. Conforme relatou o prof. Marco Antônio Verardi Fialho a 

incrementação de um cronograma de produção científica para o mestrado se torna mais difícil 

devido ao tempo do curso que é de dois anos, já para o doutorado é mais viável por ter um tempo 

maior de curso. O prof. Marco Antônio sugeriu a criação de disciplinas DCG’s que seriam 

basicamente um laboratório para a produção de artigos científicos onde orientador e orientado 

pudessem interagir na produção, finalização e publicação de artigos em periódicos. Com 

encontros semanais e a cada 15 dias apresentar e discutir o trabalho que está em andamento, 

sendo que o papel do professor orientador nesta disciplina seria o de organizar os grupos de 

trabalhos e direcionar a publicação do artigo. A comissão entende que para a implementação 

dessas ações que visa articular a pesquisa aos professores e seus orientandos é necessário seguir 

as propostas: 1) propor uma reunião com os professores para contextualizá-los sobre as metas de 

publicações descritas no Planejamento Estratégico e discutir as ações na prática; 2) Organizar um 

seminário interno no mês de agosto entre docentes e discentes sobre os projetos de pesquisa em 

andamento; 3) fazer um levantamento dos grupos de pesquisas e organizá-las e 4) criar as duas 

disciplinas DGG’s - Laboratório de artigos Científicos I e II. 2) Assuntos Gerais; foi sugerido 

pelo representante discente do doutorado, Jayme Bezerra de Menezes Neto que o grupo de 

whatsapp da coordenação do PPGExR ficasse apenas para informes da coordenação e secretaria 

e assuntos importantes e demandas referente a vida acadêmica e não para assuntos paralelos ou 

fora de contexto. Para assuntos diversos os alunos podem criar outros grupos. 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, professora Andréa Cristina Dörr, e pelos demais membros da Comissão de Bolsas do 

PPGExR que participaram da reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 14 de junho 

de 2021. 
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