
ATA Nº 4/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 

Deliberar sobre a distribuição da segunda parcela dos recursos do PROAP nas rubricas; 9 

a presidente da comissão profa. Andréa Cristina Dörr informou aos demais que a segunda 10 

parcela dos recursos está disponível e que o prazo para entrega da planilha de concessão 11 

PROAP Plano de Trabalho Institucional 2020 do PPGExR encerra dia 18 de setembro de 12 

2020 e,  após as discussões,  a comissão foi favorável a distribuição do recurso nas rubricas 13 

que terão maiores demandas onde as atividade online e virtuais prevalecem neste contexto de 14 

pandemia. O montante total de R$ 36.093,34 foi dividido em duas partes iguais de 15 

R$18.046,67 e ficou distribuído nas seguintes rubricas: Produção, revisão, tradução, 16 

editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das 17 

atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs e Participação de professores, pesquisadores e 18 

alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. 2) Aprovação de 19 

inscrição em evento online; a professora, Andréa Cristina Dörr, apresentou aos demais 20 

presentes, as solicitações de recurso para inscrição em evento científico online da aluna do 21 

PPGExR Luana Fernandes Melo e do docente José Marcos Froehlich, mediante a 22 

apresentação da carta de aceite dos trabalhos, ambos em concordância com os critérios 23 

estabelecidos pela comissão para a inscrição em evento online a comissão aprovou as duas 24 

solicitações. 3) Aprovação para publicação de artigo científico; a professora Andréa 25 

Cristina Dörr, apresentou a solicitação de recurso para publicação de artigo científico em 26 

revista do acadêmico do doutorado do PPGExR Marcos Roberto Pires Gregolin estando o 27 

mesmo em concordância com os critérios estabelecidos pela comissão de recursos do PROAP 28 

no que se refere a vinculação ao seu projeto de pesquisa e registro no GAP, a comissão se 29 

manifestou favorável aprovando a solicitação. 4) Solicitação de recurso para tradução de 30 

artigo científico; foi apresentada, pela professora Andréa Cristina Dörr, a solicitação de 31 

recurso para tradução de artigo científico que será submetido a revista com Qualis A1 pela 32 

professora Janaína Balk Brandão a comissão se manifestou favorável e aprovou a 33 

solicitação que,  após a comprovação de submissão, será encaminhado para ressarcimento do 34 

recurso mediante apresentação de recibo de pagamento. Para finalizar a reunião, a presidente, 35 

professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu a participação e o empenho de todos. Nada mais 36 

havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Simone Souza 37 

Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros da Comissão de 38 

Recursos do PROAP presentes na reunião. Santa Maria, 17 de setembro de 2020. 39 
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