
ATA Nº 03/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS – PPGExR 1 

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, por 2 

videoconferência, reuniram-se os seguintes membros da Comissão de Bolsas do Programa de 3 

Pós-Graduação em Extensão Rural: os docentes Joel Orlando Bevilaqua Marin (Presidente) 4 

Andréa Cristina Dorr e Gisele Martins Guimarães e o representante discente Diego Luis Sauer 5 

(Doutorado). Pauta 1) Aprovação do cancelamento de bolsas e o cadastramento de novos 6 

bolsistas em nível de Doutorado do PPGExR; após acessar o relatório de bolsistas ativos da 7 

CAPES e a planilha do excel de controle de bolsas do PPGExR o presidente, professor Joel 8 

Orlando Bevilaqua Marin, explicou aos demais membros o cancelamento das bolsas dos 9 

alunos:  Martin Alencar da Rosa Dorneles (matrícula: 201760587) e Daniel José do 10 

Nascimento Ferreira (matrícula: 201760939) com vencimento em junho e julho de 2020 11 

respectivamente. Ambos foram contemplados pelo período de 36 meses determinado pelo 12 

PPGExR para o Doutorado. Essas bolsas serão destinadas aos alunos ingressantes no 13 

doutorado no primeiro semestre de 2020 por ordem de classificação: Laila Garcia Marques 14 

(matrícula: 202060206) e Ricardo Alberti (matrícula: 202060208) que iniciarão em julho e 15 

agosto respectivamente. 2) Aprovação do cancelamento de bolsas e o cadastramento de 16 

novos bolsistas em nível de Mestrado do PPGExR; utilizando os mesmos critérios, o 17 

presidente da Comissão informou que em agosto de 2020 ocorrerá o cancelamento das bolsas 18 

dos seguintes alunos (as): Marina Augusta Tauil Bernardo (matrícula: 201960775), 19 

Fernanda Miranda (matrícula: 201960333), Priscila Sousa Pereira (matricula: 201960896), 20 

Sebastião Jorge Agostinho Mendes (matrícula: 201960690) e Bruna Lunkes (matrícula: 21 

201960647) por já terem sido contemplados pelo período de 18 meses determinado pelo 22 

PPGExR para o Mestrado. Essas bolsas serão destinadas aos alunos ingressantes no mestrado 23 

no primeiro semestre de 2020 seguindo a ordem de classificação: Domingos Atahiades Pires 24 

Barbosa Junior (matrícula: 202060747), Cassiel Henrique Moreira (matrícula: 25 

202060746), Bruno Bervig Collares (matrícula: 202060745), Eduardo Francisco Luft 26 

(matrícula: 202060748) e Rodrigo Berttoni Cidade (matrícula: 202060750) que iniciarão em 27 

setembro de 2020. 3) Propostas para o novo Regulamento de Bolsas; a Comissão debateu 28 

sobre as novas propostas referente ao Regulamento de Bolsas do PPGExR que visa algumas 29 

mudanças e/ou alterações baseadas nas novas exigências da CAPES e para uma melhor 30 

adequação ao programa de pós graduação. 4) Apresentação da Chamada CNPq Nº 25/2020 31 

Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação; o presidente da Comissão de 32 

Bolsas, informou que a CNPq está concedendo bolsas de Mestrado e doutorado com o 33 

objetivo de apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por 34 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu, visando a capacitação de pesquisadores em todas 35 

as áreas do conhecimento. O material foi enviado aos membros da Comissão de Bolsas para 36 

uma melhor análise da proposta. Para finalizar a Comissão decidiu que haverá outra reunião 37 

para homologar o novo Regulamento. E, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a 38 

presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros da Comissão de Bolsas presentes 39 

na reunião por videoconferência. Santa Maria, 14 de julho de 2020. 40 
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