
ATA Nº 2/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 Andréa Cristina Dörr 5 

(presidente), Fabiano Nunes Vaz, o Doutorando Marcos Roberto Pires Gregolin e o 6 

Mestrando Ricardo Tiherro e antes de iniciar a professora Andréa Cristina Dörr pediu a 7 

autorização de todos presentes para gravar a reunião para tratarem da pauta a seguir : 1) 8 

Distribuição dos Recursos PROAP tanto a rubrica manutenção e funcionamento de 9 

laboratório de ensino e pesquisa e a de recurso para publicações técnico–científicas para 10 

produções e editorações audiovisuais; após a presidente, professora Andréa Cristina Dörr 11 

apresentar aos demais membros,  a solicitação da professora Gisele Martins Guimarães sobre 12 

a criação de um laboratório de audiovisuais no intuito de agregar uma outra forma de 13 

linguagem ao PPGExR, foram analisados alguns pontos: 1º) a rubrica da qual sairá o recursos 14 

para publicação de livros em editoras considerando o qualis mínimo B1; tradução de artigos já 15 

aprovados para publicação ou com o objetivo de submissão para revistas com qualis mínimo 16 

B1, também contemplará essa produção audiovisual devendo os professores interessados 17 

apresentar suas propostas até 7 dias após a realização da próxima reunião do colegiado do 18 

PPGExR.  2º) o recurso pode ser pago tanto para pessoa física quanto jurídica e para 19 

impressão de materiais. 3º) a disponibilização do recurso será analisada com base nas 20 

propostas apresentadas a qual necessitará de detalhamento e valores pré especificados. 4º) o 21 

recurso do PROAP não contempla a aquisição de materiais permanentes, ou seja, 22 

imobilizados, essa informação foi passada pela assessoria financeira da PRPGP, portanto, não 23 

haverá a possibilidade de construção de laboratório audiovisual. Desse modo a comissão 24 

aprovou a solicitação da professora Gisele Martins Guimarães no que se refere a produtos e 25 

serviços, indeferindo, portanto, a solicitação de construção de laboratório audiovisual, pois o 26 

recurso do PROAP não pode ser utilizado para este fim. 2) Deliberar sobre as solicitações 27 

recebidas de recursos para inscrição em eventos online; a professora Andréa Cristina Dörr 28 

apresentou aos demais presentes, na reunião por videoconferência, as solicitações de recurso 29 

para inscrição em eventos científicos das seguintes alunas do PPGExR: Ana Paula Vieira 30 

Neves, Larissa Terra Langer, Bruna Lunkes, Angélica Cristina Rhoden e Vanessa 31 

Lazzaretti Picolotto e a solicitação de recurso para inscrição em eventos científicos da 32 

docente do PPGExR prof.ª Andréa Cristina Dörr. Estando em conformidade com as 33 

requisitos exigidos pela comissão, tanto no que se refere a participação de professor do 34 

PPGExR no trabalho quanto ao aceite do trabalho que será apresentado, a comissão aprovou 35 

todas as solicitações. Em relação a solicitação de recurso pela aluna Luana Fernandes Melo, 36 

a comissão indeferiu e postergou, tendo em vista que, faltou o aceite do trabalho que será 37 

apresentado, visto que este sairá apenas em setembro e sendo este um dos requisitos exigidos 38 

pela comissão para liberação de recurso. A solicitação do aluno Euriko dos Santos Yogi de 39 

recurso para realização de trabalho de campo foi indeferida e ficou postergada, pois faltaram 40 

dados referentes a data pré definida do deslocamento para a realização do trabalho. Para 41 

finalizar a reunião, a presidente, professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu a participação de 42 

todos dando as boas-vindas aos novos representantes discentes do PPGExR na Comissão e 43 

encerrou a reunião. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, 44 

para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e 45 

demais membros da Comissão de Recursos do PROAP presentes na reunião. Santa Maria, 18 46 

de agosto de 2020. 47 
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