
ATA Nº 1/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

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

videoconferência, reuniram-se os seguintes membros da Comissão de Recursos do PROAP do 4 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural: presentes os docentes Joel Orlando 5 

Bevilaqua Marin (presidente), Fabiano Nunes Vaz, o Doutorando Rodrigo Duarte Faccin e o 6 

Mestrando Timóteo Ângelo Nascimento para tratarem da pauta a seguir: 1) Distribuição do 7 

Recurso PROAP 2020 entre as rubricas; após o presidente, professor Joel Orlando 8 

Bevilaqua Marin, informar que o PPGExR recebeu a primeira parcela do PROAP, no valor de 9 

R$ 18.046,67, que seria metade do valor, sendo que a segunda parcela deve chegar no 10 

segundo semestre de 2020. Assim, a totalidade do valor do PROAP deve ser de R$ 36.093,34. 11 

Com base nesse montante de recurso PROAP, disponível para o PPGExR, a Comissão 12 

apresentou uma proposta de distribuição desse valor entre as rubricas, dando um enfoque 13 

maior a publicação de produtos técnicos e científicos. O professor ressalta a importância de 14 

priorizar apoio financeiro para as publicações técnico-científicas e reduzir os dispêndios com 15 

as participações em eventos, que não contribuem com a melhoria da pontuação do Programa 16 

na CAPES. O professor Joel também expõe que, diante da pandemia, as participações em 17 

eventos, trabalhos de campo e/ou participações de convidados externos à UFSM estarão 18 

comprometidas no ano de 2020. Assim, a Comissão também entendeu que atribuir um valor 19 

de recurso maior em publicações visa um melhor uso do recurso no sentido de gerar produtos 20 

e melhorar a avaliação do programa junto a CAPES. A distribuição do recurso dentro das 21 

rubricas é a seguinte: - Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa foi 22 

destinado R$ 7.000,00 - Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 23 

conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos 24 

PPGs foi destinado R$ 11.000,00 - Participação de professores, pesquisadores e alunos em 25 

atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior foi destinado R$ 12.000,00  - 26 

Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país foi 27 

destinado R$ 6.093,34, considerando a totalidade prevista de R$ 36.093,34. O professor 28 

Fabiano Nunes Vaz sugeriu que a Comissão faça a divulgação dos valores destinados para 29 

cada rubrica junto ao corpo docentes do PPGExR para que os mesmos façam o planejamento 30 

de gastos e encaminhem as demandas para que sejam analisadas pela comissão. 2) Solicitação 31 

de recurso pelo prof. Dr. José Marcos Froehlich para apoio à publicação de Livro; após 32 

a leitura da solicitação do recurso para a publicação de livro requerida pelo professor José 33 

Marcos Froehlich, a Comissão decidiu, primeiramente, encaminhar ofício aos docentes e 34 

discentes do PPGExR para solicitar as demandas de publicações para o ano de 2020, a fim de 35 

garantir igualdade de oportunidades e melhor distribuição do recurso. A partir desse 36 

levantamento, será feita a distribuição dos recursos da rubrica destinada ao apoio de produção 37 

científica. Portanto, a solicitação do prof. José Marcos ficou postergada. 3) Solicitação de 38 

recurso para inscrição na SOBER pelo acadêmico Marcos Gregolin; após a leitura da 39 

solicitação para inscrição na SOBER requerida pelo acadêmico Marcos Roberto Pires 40 

Gregolin, a comissão avaliou que não está em conformidade com as orientações do PPGExR, 41 

ao que se refere a participação de docente do PPGExR no trabalho a ser apresentado no 42 

evento. A Comissão do PROAP indeferiu a solicitação de recurso apresentada pelo acadêmico 43 

Marcos Roberto Pires Gregolin. O aluno Rodrigo Duarte Faccin, membro da Comissão, 44 

sugeriu que se faça um levantamento entre o corpo discente do PPGExR no intuito de saber se 45 

mais alunos participarão deste mesmo evento e de outros eventos. Para finalizar a reunião, o 46 

presidente, professor Joel Orlando Bevilaqua Marin, agradeceu a participação de todos e 47 

informou que está deixando a coordenação e a comissão de recursos do PROAP e desejou a 48 

continuidade dos trabalhos agradecendo a seriedade e o comprometimento de todos. Nada 49 

mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Simone 50 



Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros da 51 

Comissão de Recursos do PROAP presentes na reunião. Santa Maria, 29 de julho de 2020. 52 
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