
 
 

ATA Nº 2/2021 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e três dias do mês de agosto ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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 Janaína Balk Brandão 

(presidente em exercício), Fabiano Nunes Vaz, Jéssica Bittencourt Romeiro (representante 

discente do mestrado), José Luis Gonçalves Ramos (representante discente do doutorado) e 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária, para tratarem da pauta a 

seguir: 1) Análise das demandas das discentes Luana Fernandes Melo e Yosani Morales 
Martinez; Publicação capítulos: As alunas Luana Fernandes Melo e Yosani Morales 

Martinez solicitaram recurso para publicação de capítulos, tais solicitações já haviam sido 

aprovadas na reunião do dia 09 de agosto, porém não haviam sido citadas na ata Nº1/2021. 

Após as deliberações e explicações acerca das solicitações das referidas alunas foram 

aprovadas as solicitações de recurso para publicação de artigo científico ou capítulos. A profa. 

Janaína Balk Brandão comentou sobre o registro da ata Nº1/2021 da reunião da comissão de 

Recursos do PROAP do dia 09 de agosto de 2021 acerca das traduções de artigos científicos e 

solicitou reconsideração no que menciona que a tradução dos artigos, no qual consta que 

devem ser anteriormente aceitos para posterior tradução, pois inviabilizaria a publicação em 

revista internacional e prevaleceria a publicação em revistas nacionais, desse modo, quando a 

solicitação se referir a tradução de artigos passará constar apenas artigos para tradução. 

Outrossim, no que se refere a tradução de artigos de discentes, os mesmos terão que 

apresentar ao PPGExR, o de acordo do orientador ou professor responsável, que deverá ser 

coautor.  2) Solicitação de Luana Fernandes Melo - R$ 10.000,00 para trabalho de campo 
em Toluca, no México e   Maurício Machado Sena - R$ 15.000,00 para realizar 
atividades de campo no sul da Espanha e Portugal para passagens aéreas, hospedagem + 
diárias; conforme deliberado na reunião do dia 09 de agosto de 2021acerca das solicitações 

dos alunos Luana Fernandes Melo e Mauricio Machado Sena para viagem internacional que 

ambos pretendem realizar para coleta de dados do projeto de tese do doutorado onde 

pretendem ir ao México e a Espanha/Portugal respectivamente. Foi ponderado que os 

encaminhamentos dependem do saldo de recurso restante, bem como, de um maior 

detalhamento das informações sobre a viagem.  Assim, a Comissão de Recursos do PROAP 

sugeriu que os alunos solicitantes enviem até quarta-feira dia 25 de agosto até às 08:00h um 

detalhamento documentado, visando propiciar uma análise mais precisa das informações, pois 

tais documentos serão levados à Reitoria pelo prof. Fabiano Nunes Vaz no intuito de dar 

subsídios à assessoria financeira em avaliar a viabilidade ou não desta demanda, obedecendo 

os prazos requeridos para os empenhos. Após as deliberações e, diante do valor 

representativo, no qual as duas solicitações somadas corresponderem a 55% do montante total 

dos recursos disponíveis no ano para o PPGExR, tal encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade pela Comissão de Recursos do PROAP. 3) Assuntos Gerais; o ponto de pauta 

número 2 desencadeou vários questionamentos e sugestões dentre elas, a forma de 

encaminhamento para recursos desta natureza devem seguir um padrão a ser seguido, 

principalmente em relação a viagens internacionais, as solicitações devem vir acompanhadas 

de documentos que apresentem detalhamento e valores não apenas superficiais, mas 

pesquisados e embasados. Outra sugestão foi a de estipular um valor por aluno ou seguir o 

padrão de número de alunos orientados por docente no intuito de distribuir melhor o recurso e 

evitar a desproporcionalidade. Para finalizar a reunião, a presidente, professora Janaína Balk 
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Brandão, agradeceu a participação de todos. 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, 23 de agosto de 2021. 
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