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ATA N.º 05/2022 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 

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

Graduação em Extensão Rural sob a Presidência do professor Vitor Kochhann Reisdorfer. 

Estavam presentes: Vitor Kochhann Reisdorfer (Presidente), Profa. Gisele Martins 

Guimarães, Profa. Liziany Muller Medeiros, Laila Garcia Marques (representante discente do 

doutorado), Tábata Morena Rodrigues Saragoso (representante discente do mestrado) e 

Simone Souza Baptista (assistente em administração - secretária). Dando início à reunião, o 

professor Vitor Kochhann Reisdorfer saudou a todos e passou ao primeiro ponto de pauta. 1) 

deliberar sobre as prorrogações de bolsas do Doutorado:  por 12 (doze) meses a contar de 

março de 2022 a fevereiro de 2023 dos alunos: Bernardo Rodrigues da Silva (matrícula: 

201961106), Lucas Moretz-Sohn David Vieira (matrícula: 201960267), Mariele 

Boscardin (matrícula: 202160297), Ravena de Carvalho Reis Batista (matrícula: 

202160353), Rayan Scariot Vargas (matrícula: 202160502), Jéssica Righi de Oliveira 

(matrícula: 202160481) e Simone Bueno Camara (matrícula: 202160385);  por 12 (doze) 

meses a contar de abril de 2022 a março de 2023 da aluna Juliana de Almeida Costa 

(matrícula: 202160138); por 12 (doze) meses a contar de julho de 2022 a junho de 2023 dos 

alunos: Ricardo Alberti (matrícula: 202060208) e Ana Lucia Monteiro de Sousa 

(matrícula: 202160070); por 1 (um) mês a contar de 31 de janeiro de 2022 da aluna Janaína 

Betto (matrícula: 201860121) o prof. Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou os doutorandos 

bolsistas passíveis de renovação da bolsa por mais 12 (doze) 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 e foi aprovado por unanimidade a prorrogação das bolsas 

dos alunos supracitados. Sendo priorizado os prazos mencionados de cada aluno para a 

renovação. Dando sequência à reunião, passou-se ao segundo ponto de pauta:  2) deliberar 

sobre os cancelamentos de bolsas de Doutorado: a contar de março de 2022 dos alunos: 

Maurício Machado Sena (matrícula: 201860290), Luana Fernandes Melo (matrícula: 

201860988) e Jana Rossato Gonçalves (matrícula: 201860082)  e  a contar de julho de 2022 

da aluna: Angélica Cristina Rhoden (matrícula: 201960646); o prof. Vitor Kochhann 

Reisdorfer apresentou os doutorandos bolsistas que terão suas respectivas bolsas canceladas 

pelo término do prazo de 36 meses concedidos, sendo aprovada por unanimidade pela 

Comissão de Bolsas. Na sequência o terceiro ponto de pauta: 3) deliberar sobre a 

prorrogação de bolsas do Mestrado por 6 (seis) meses a contar de fevereiro de 2022 a 

agosto de 2022 das alunas do PPGExR: Gabriela Rozek Weber (matrícula: 202160193), 

Jéssica Bittencourt Romeiro (matrícula: 202160232)  e Kathleen da Silva Paust 

(matrícula: 202160128); o prof. Vitor Kochhann Reisdorfer 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 
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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 e foi aprovado por unanimidade a prorrogação das bolsas das 

alunas supracitadas. Sendo priorizado os prazos das alunas para a renovação, passou-se ao 

quarto ponto de pauta: 4) deliberar sobre os cancelamentos de bolsas de Mestrado dos 

alunos: Domingos Athaides Pires Barbosa Junior (matrícula: 202060747), Cassiel 

Henrique Moreira (matrícula: 202060746), Bruno Bervig Collares (matrícula: 

202060745), Rodrigo Bertoni Cidade (matrícula: 202060750), Ricardo Marian Tiherro 

(matrícula: 202060749), Tábata Morena Rodrigues Saragoso (matrícula: 202060751) e 

Vitor Birck (matrícula: 202060752) o prof. Vitor Kochhann Reisdorfer apresentou os 

mestrandos bolsistas que terão suas respectivas bolsas canceladas pelo término do prazo de 18 

meses concedidos, sendo aprovada por unanimidade pela Comissão de Bolsas. Em relação a 

disponibilidade de bolsas para cadastro de novos bolsistas para o doutorado do PPGExR:  

estará disponível 1(uma) bolsa a partir de 31 de janeiro de 2022, 3 (três) bolsas a partir de 

março de 2022 e 1 (uma) bolsa a partir de julho de 2022. Para o curso de mestrado em 

Extensão Rural estará disponível 7 (sete) bolsas a partir de março de 2022. A implementação 

de Bolsas tanto para mestrado quanto para doutorado, segundo o Regulamento do PPGExR e 

da Comissão de Bolsas obedece a ordem de classificação no processo seletivo.  Para o curso 

de mestrado da turma de 2021 ainda não foram contempladas com bolsa as alunas: Aniele 

Silveira Anklam (matrícula: 202160144) e Nayibel de Los Angeles García Siso 

(matrícula: 202160327) sendo que está, por ser estrangeira, será contemplada com bolsa 

depois dos demais classificados no processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 

2022 serem contemplados e se ainda tiver cota disponível. Para o doutorado todas as cotas 

disponíveis serão destinadas aos novos alunos aprovados no processo seletivo para ingresso 

no primeiro semestre de 2022. A aluna Aniele Silveira Anklam (matrícula: 202160144) terá 

sua bolsa cadastrada em março de 2022. A comissão de Bolsas, após as discussões e 

deliberações, decidiu que se após todas as realocações de bolsas, ainda houver cotas 

disponíveis, haverá edital interno entre os alunos do programa para destinar as cotas evitando 

desse modo que fiquem ociosas, podendo ser prorrogadas por até 24 e 48 meses no caso de 

alunos que já foram contemplados por 18 e 36 meses. 5) Assuntos Gerais; o presidente, prof. 

Vitor Kochhann Reisdorfer, agradeceu a seriedade e o comprometimento de todos presentes 

na reunião.  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, pelo Presidente, prof. Vitor Kochhann Reisdorfer, e pelos demais membros 

da Comissão de Bolsas do PPGExR que participaram da reunião realizada por 

videoconferência. Santa Maria, 24 de janeiro de 2022. 
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