
 

 

 

 

ATA Nº 1/2021 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos nove dias do mês de agosto ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 

videoconferência, reuniram-se os seguintes membros da Comissão de Recursos do PROAP do 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural: presentes os docentes Andréa Cristina Dorr 

(presidente), Fabiano Nunes Vaz, Ricardo Marian Tiherro (representante discente do 

mestrado) e Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Ausente com 

justificativa Marcos Roberto Pires Gregolin (representante discente do doutorado por ter outra 

reunião agendada no mesmo dia e horário, para tratarem da pauta única a seguir: 1) Análise 

das demandas dos discentes e docentes sobre o uso de recursos do PROAP para 2021; a 

presidente, professora Andréa Cristina Dorr, informou que o PPGExR recebeu o recurso do 

PROAP relativo ao ano de 2021, no valor de R$ 45.528,00. Tomando por base esse montante 

de recurso disponível para o PPGExR, a Comissão elaborou uma planilha que foi enviada aos 

discentes e docentes a fim de que preenchessem suas demandas para serem analisadas pela 

comissão que se reuniu e deliberou no dia de hoje. Em relação aos discentes foram as 

seguintes: A) diárias para trabalhos de campo: os alunos que solicitaram diárias para trabalho 

de campo foram os seguintes: João Batista Barros de Amorim (5 diárias), Janaina Betto 

(13 diárias), Rodrigo Berttoni Cidade (12 diárias), Ricardo Marian Tiherro (4 diárias), 

Carla Rosane da Costa Sccott (10 diárias), Cassiel Henrique Moreira (5 diárias) e 

Mauricio Machado Sena (15 diárias). Todas as solicitações de diárias incluindo as que 

necessitarem de transporte rodoviário ou aéreo, foram aprovadas pela Comissão de recursos 

do PROAP. A aluna Fernanda de Figueiredo Ferreira teve sua solicitação de diária para 

trabalho de campo indeferida pois, conforme o regulamento do PPGExR que consta no Art. 

22 § 4 - O aluno que estiver em prorrogação de prazo seja no Mestrado ou no Doutorado, 

conforme previsto neste Regulamento, não poderá fazer uso de recursos do PPGExR para a 

participação em eventos ou trabalho de campo. alunos que estão em prorrogação de prazo de 

defesa. B) tradução de artigos aceitos para publicação: solicitaram recurso para tradução de 

artigos os alunos: João Batista Barros de Amorim, Viviane Flaviano, Simone Bueno Camara, 

Marcos Roberto Gregolin e Ricardo Alberti. As solicitações de tradução foram aprovadas pela 

Comissão de recursos do PROAP. C) participação em evento: solicitaram recurso para 

participação em eventos as alunas: Viviane Flaviano que teve a solicitação indeferida por 

estar em prorrogação, conforme citado acima o art.22 e Juliana de Almeida Costa que teve a 

solicitação aprovada para participar do evento IX Encontro da Rede de Estudos Rurais - 04 a 

08 de outubro 2021. D) Participação em curso: O aluno Ricardo Alberti solicitou recurso para 

participação em curso e se comprometeu de repassar os materiais, conteúdos didáticos e as 

técnicas utilizadas e todo o conhecimento adquirido aos demais alunos do programa a 

disponibilização de recurso para a realização do curso foi aprovado pela Comissão. E) 

Publicação capítulos: solicitaram recurso para publicação capítulos os alunos: Marcos 

Roberto Gregolin e Ricardo Alberti cujas solicitações foram aprovadas pela Comissão de 

recursos do PROAP que salientou que os trabalhos devem já terem sido aceitos para 

publicação. Em relação aos docentes do programa, foram solicitadas as seguintes demandas: 

A) tradução de artigos aceitos para publicação: solicitaram recurso para tradução de artigos 

científicos os docentes: Joao Garibaldi Almeida Viana, Janaína Balk Brandão e Vitor 

Kochhann Reisdorfer. Todas as solicitações de tradução para os docentes foram aprovadas 

pela comissão. B) taxas de submissão de artigos internacional: O professor Vitor Kochhann 

Reisdorfer será um dos quatro autores que irão submeter o artigo para a revista Elsevier 
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Journal of Cleaner Production, ao qual foi solicitado recurso. Após a análise, o valor total foi 

dividido por quatro.   A comissão aprovou a solicitação de submissão de artigo para a revista 

internacional. E) Publicação capítulos: o professor Vitor Kochhann Reisdorfer solicitou 

recurso para a publicação de 1 (um) capítulo. Tal solicitação foi aprovada pela Comissão de 

recursos do PROAP. Existem duas solicitações dos alunos Luana Fernandes Melo e Mauricio 

Machado Sena de viagem internacional que ficaram para a próxima reunião, pois é preciso dar 

os encaminhamentos das solicitações aprovadas e verificar o saldo de recurso restante para 

ver a possibilidade de tais demandas serem contempladas. Para finalizar a reunião, a 

presidente, professora Andréa Cristina Dorr, agradeceu a participação de todos e informou 

que está entrando em licença gestante e desejou uma boa continuidade dos trabalhos.  

Agradecendo a seriedade e o comprometimento de todos. Principalmente dos representantes 

discentes Ricardo Marian Tiherro e Marcos Roberto Pires Gregolin que estão deixando a 

Comissão após um (1) ano de participação. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada 

a presente reunião e, para constar, eu, Simone Souza Baptista, lavrei a presente Ata, que vai 

assinada por mim e demais membros da Comissão de Recursos do PROAP presentes na 

reunião. Santa Maria, 09 de agosto de 2021. 
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