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ATA N.º 04/2021 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, via 

plataforma online Google Meet, reuniu-se a Comissão de Bolsas do Programa de Pós-

Graduação em Extensão Rural sob a Presidência da professora Andréa Cristina Dörr. Estavam 

presentes: Andréa Cristina Dörr (Presidente), Profa. Gisele Martins Guimarães, Jayme 

Bezerra de Menezes Neto (representante discente do doutorado), Priscila Sousa Pereira 

(representante discente do mestrado) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - 

secretária). Dando início à reunião, a professora Andréa Cristina Dörr saudou a todos e 

informou que a reunião estava sendo gravada e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) 

Deliberar sobre a prorrogação de bolsas do Mestrado por 6 (seis) meses aos alunos do 

PPGExR: Bruno Bervig Collares, Cassiel Henrique Moreira, Domingos Athaides Pires 

Barbosa Junior, Rodrigo Berttoni Cidade e Tábata Morena Rodrigues Saragoso;  A 

profa. Andréa apresentou os mestrandos bolsistas passíveis de renovação da bolsa por mais 6 

(seis) meses levando em consideração o desempenho acadêmico nas disciplinas já cursadas, a 

produção científica bibliográfica e o andamento do trabalho de dissertação, avaliado, este 

último, pelo orientador mediante declaração, conforme pontuação constante no Anexo 1 do 

regulamento, os mesmos deveriam apresentar documentação comprobatória para análise da 

Comissão de Bolsas. Todos preenchem os requisitos estabelecidos pela CAPES e 

apresentaram os documentos, conforme estabelece o Regulamento do PPGExR, os quais 

foram avaliados pela Comissão. Após a análise, foi colocado em votação a aprovação da 

implementação das bolsas aos alunos Bruno Bervig Collares, Cassiel Henrique Moreira, 

Domingos Athaides Pires Barbosa Junior, Rodrigo Berttoni Cidade e Tábata Morena 

Rodrigues Saragoso, sendo aprovado por unanimidade a prorrogação das bolsas aos referidos 

mestrandos, por 6 meses, a partir de agosto de 2021. Dando sequência à reunião, passou-se ao 

segundo ponto de pauta:  2) Deliberar sobre as prorrogações de bolsas do Doutorado por 

12 (doze) meses aos alunos do PPGExR: Angélica Cristina Rhoden e Ricardo Alberti; a 

Presidente apresentou os doutorandos bolsistas passíveis de renovação da bolsa por mais 12 

(doze) meses, mediante comprovação de desempenho acadêmico satisfatório. São eles: 

Angélica Cristina Rhoden e Ricardo Alberti. Ambos apresentaram a documentação 

comprobatória, conforme estabelece o Regulamento, para fins da análise sobre seus 

desempenhos acadêmicos. Após analisar a documentação apresentada pelos doutorandos 

acima citados e a tabulação das pontuações conforme anexo A do Regulamento de Bolsas do 

PPGExR, foi posta em votação a prorrogação das bolsas dos doutorandos Angélica Cristina 

Rhoden e Ricardo Alberti por mais 12 meses, a partir de agosto de 2021, sendo aprovada por 

unanimidade pela Comissão de Bolsas. Na sequência o terceiro ponto de pauta: 3) Aprovação 

do cadastramento de bolsa do doutorado da aluna: Ana Lucia Monteiro de Sousa; a 

Presidente apresentou a doutoranda que, seguindo a ordem classificatória no processo 

seletivo, será a próxima a ser contemplada com bolsa. Devido ao término do prazo de bolsista 

da aluna Patrícia Rejane Froelich em agosto de 2021 e tendo a mesma recebido 36 meses. O 

critério do programa estabelecido no Regulamento da Comissão de Bolsas é que findado o 

prazo a bolsa deve ser cancelada e destinada ao próximo aluno que preencher os critérios para 

a concessão de bolsas CAPES-DS. Após analisar a documentação comprobatória do 

desempenho acadêmico nas disciplinas já cursadas, da produção científica bibliográfica, do 

andamento do trabalho de tese mediante declaração do orientador e a pontuação constante no 

Anexo 1 do Regulamento a Comissão deliberou e aprovou por unanimidade a implementação 

da bolsa para a doutoranda Ana Lucia Monteiro de Sousa por 12 meses a partir de agosto de 
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2021. Ainda sobre implementação de bolsas passou-se ao quarto ponto de pauta: 4) 

Implementação por vacância de bolsa de doutorado por 6 meses; a Presidente relatou aos 

demais que o doutorando José Luiz Goldschmidt Júnior solicitou o cancelamento do vínculo 

ao programa alegando problemas pessoais que estão atrapalhando o andamento do trabalho. O 

referido aluno era bolsista desde abril de 2021, a desistência do curso resultou na vacância da 

bolsa ocupada pelo mesmo e conforme as orientações que foram solicitadas pela secretaria do 

programa ao Núcleo de Gerência de Bolsas de Pós-Graduação-UFSM é melhor ocupar a cota 

que deixá-la ociosa, pois poderá ser perdida e quanto ao discente, conforme o Regulamento 

do Programa de Demanda Social, a não conclusão do curso acarreta na devolução dos valores 

recebidos. Desse modo, a Comissão decidiu divulgar, aos doutorandos do PPGExR, a 

disponibilidade de uma bolsa CAPES-DS por 6 (seis) meses, a contar de agosto de 2021 a 

fevereiro de 2022. Os interessados em concorrer para a cota devem atender aos critérios 

exigidos para implementação de bolsa conforme estabelece o Regulamento de bolsas. Para a 

candidatura foi solicitada a documentação comprobatória do desempenho acadêmico nas 

disciplinas já cursadas, da produção científica bibliográfica, do andamento do trabalho de tese 

mediante declaração do orientador e a pontuação constante no Anexo 1 do Regulamento. 

Foram 5 (cinco) os candidatos que disputaram a cota: Aline Barasuol, Janaína Betto, Jayme 

Bezerra de Menezes Neto, Patrícia Rejane Froelich e Fernanda Ferreira. O representante 

discente da Comissão de bolsas, o doutorando Jayme Bezerra de Menezes Neto se absteve das 

discussões e deliberações sobre este ponto de pauta pois, sendo candidato a cota não pode 

deliberar sobre si mesmo. Desse modo, é garantido ao processo transparência e 

confiabilidade. Após a análise dos documentos e mediante a tabulação da pontuação dos 

candidatos, a Comissão de Bolsas deliberou e a candidata Janaína Betto (matrícula: 

201860121) foi a contemplada e terá a bolsa implementada a partir de agosto de 2021. A 

decisão foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Bolsas. 5) Assuntos Gerais. a 

presidente profa. Andréa Cristina Dörr agradeceu a seriedade e o comprometimento da 

representação discente dos alunos Jayme Bezerra de Menezes Neto e Priscila Sousa Pereira na 

última reunião da Comissão de Bolsas com a participação dos mesmos, mencionou que a 

comissão terá novos representantes na próxima reunião devido ao encerramento da vigência 

da representação discente regida pela portaria Nº 058/2020 - CCR, de 13 de agosto de 2020. 

Ressaltou a importância da participação dos discentes nas Comissões e Comitês do PPGExR e 

enfatizou que o trabalho desenvolvido em equipe foi muito gratificante bem como a 

convivência com os referidos discentes. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a 

reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, assistente em administração - secretária, 

lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela Presidente, professora Andréa Cristina 

Dörr, e pelos demais membros da Comissão de Bolsas do PPGExR que participaram da 

reunião realizada por videoconferência. Santa Maria, 19 de julho de 2021. 
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