
 

ATA Nº 5/2020 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 2 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Mestrando 6 

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

todos presentes para gravar a reunião para tratarem da pauta a seguir : 1) Deliberar sobre a 8 

redistribuição dos recursos do PROAP, por docente, para trabalhos de campo 9 

considerando o número de orientados; a presidente da Comissão profa. Andréa Cristina Dörr 10 

informou aos demais presentes na reunião que, segundo o regulamento do PPGExR, alunos em 11 

prorrogação de prazo de defesa não têm direito a utilização de recursos para trabalhos de campo 12 

e afins, desse modo foi necessário uma redistribuição dos recursos por docente considerando o 13 

número de orientados e foi apresentada a nova tabela com os valores atualizados. Ficou 14 

deliberado que os docentes que não irão utilizar do recurso para trabalhos de campo seja   15 

distribuído entre os que apresentarem demandas e que, atendidas todas as solicitações, caso 16 

ainda haja recurso disponível o mesmo seja alocado a outras demandas que surgirem fora  17 

trabalhos de campo no intuito de um  melhor aproveitamento destes recursos. Também, foi 18 

informado que o prazo para envio das solicitações é até 23 de outubro de 2020. A nova 19 

redistribuição e a alocação para outros fins foram aprovadas pela Comissão de Recursos do 20 

PROAP e estipulou-se um prazo máximo para o encaminhamento das solicitações de recurso 21 

para trabalhos de campo até o dia 09 de outubro de 2020. 2) Deliberar sobre as novas regras 22 

para o uso de recursos do PROAP para taxa de inscrição, taxa de publicação e 23 

participação em cursos; a presidente da comissão profa. Andréa Cristina Dörr relatou sobre o 24 

e-mail recebido da Assessoria Financeira PRPGP sobre a flexibilização das normas para 25 

encaminhamento de solicitação de taxa de inscrição, taxa de publicação e participação em 26 

cursos online tanto para docentes quanto para discentes. Após a deliberação foi aprovada as 27 

novas regras pela Comissão de Recursos do PROAP. 3) Deliberar sobre o livro coletânea do 28 

PPGExR; segundo relato da profa. Andréa Cristina Dörr, surgiu a ideia de lançar um livro 29 

coletânea onde constará com a colaboração de vários docentes do PPGExR e que a proposta já 30 

está em andamento e precisa ser empenhada até o final do mês de outubro de 2020. Após as 31 

deliberações, o livro que se apresentará sob forma de coletânea foi aprovado pela Comissão de 32 

Recursos do PROAP. 4) Aprovação de inscrição em evento online; a professora, Andréa 33 

Cristina Dörr, apresentou aos demais presentes, a solicitação de recurso para inscrição em 34 

evento científico online do docente José Marcos Froehlich, mediante a apresentação do 35 

requerimento para inscrição em evento online. A solicitação foi aprovada pela Comissão. 5) 36 

Assuntos Gerais; não houve nenhuma consideração. Para finalizar a reunião, a presidente, 37 

professora Andréa Cristina Dörr, agradeceu a participação e o empenho de todos. Nada mais 38 

havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Simone Souza 39 

Baptista, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros da Comissão de 40 

Recursos do PROAP presentes na reunião. Santa Maria, 05 de outubro de 2020. 41 
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