
 
 

ATA Nº 3/2021 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROAP DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL – PPGExR 

Aos vinte e seis 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) Solicitação de recursos da discente Luana Fernandes Melo no valor de R$ 
10.000,00 para trabalho de campo em Toluca, no México, incluindo passagens  + diárias 
e  a solicitação do discente Maurício Machado Sena no valor de R$ 15 mil reais para 
realizar atividades de campo no sul da Espanha e Portugal, incluindo passagens + 
diárias. Esse assunto havia ficado pendente conforme deliberado na reunião do dia 23 de 
agosto de 2021 desta Comissão, pois foi solicitado aos alunos o envio da documentação 
detalhada para uma melhor análise e também como forma de obter esclarecimentos junto a 
assessoria financeira da reitoria para sanar dúvidas acerca da viabilidade ou não desta 
demanda. Em resposta, a assessoria financeira salientou ao prof. Fabiano Nunes Vaz que o 
programa tem autonomia para decidir sobre a distribuição de recursos, porém qualquer 
problema que vier a acontecer é responsabilidade do PPGExR e do prof. que se 
responsabilizará pela autorização do desconto em folha. A Comissão decidiu distribuir o saldo 
total do recurso anual do PPGExR (em torno de R$14.000,00), e que este valor seria dividido 
em partes iguais entre os dois solicitantes, sem passagens aéreas, pois, neste momento as 
mesmas não estão disponíveis. A Comissão, também, frisou que a operacionalidade deve ser 
por conta dos discentes e seus respectivos orientadores e que, diante do valor representativo 
das duas solicitações frente ao total de recursos do programa espera o retorno das ações 
internacionais por parte dos discentes. Após as discussões a Comissão por votação unanime 
concordou com os encaminhamentos e aprovou a liberação do recurso de R$ 7.000,00 em 
diárias para cada aluno para as viagens internacionais, previstas para outubro de 2021. 
Embora o valor de RS 14.000,00 seja todo o saldo o que o PPGExR ainda dispõe em 2021, 
será realizada uma consulta aos discentes sobre os valores a eles destinados (considerando que 
o disponível é menor do que o solicitado) para que o Colegiado do PPGExR possa deliberar 
com mais clareza em sua próxima reunião. Caso eles declinem do valor, por conta de que 
terão que arcar com parte dos custos das viagens, este valor será devolvido à Comissão de 
Recursos do PROAP que, conforme deliberado na reunião, irá abrir nova chamada para 
recebimentos de demandas. 2) Assuntos Gerais; não houve nenhum ponto a ser debatido. 
Para finalizar a reunião, a presidente, professora Janaína Balk 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, 26 
de agosto de 2021. 
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SIMONE SOUZA BAPTISTA (Assistente em Administração)

03.10.15.00.1.0 - SECRETARIA CURSO-PROGRAMA PG EM EXTENSÃO RURAL - SCPPGER

27/08/2021 15:26:28

JÉSSICA BITTENCOURT ROMEIRO (Aluno de Pós-Graduação)

03.10.15.02.0.0 - PG Mestrado em Extensão Rural - 42002010009M6
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JOSÉ LUIS GONÇALVES RAMOS (Aluno de Pós-Graduação)

03.10.15.01.0.0 - PG Doutorado em Extensão Rural - 42002010009D7

27/08/2021 16:23:12

FABIANO NUNES VAZ (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

03.33.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - DEDA

30/08/2021 07:33:46

JANAÍNA BALK BRANDÃO (Coordenador de Curso (Substituto))

03.10.15.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG EM EXTENSÃO RURAL - CPPGER

30/08/2021 08:45:14
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