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ATA DO RESULTADO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A 

BOLSAS 001/2022 – PPGAGR

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, de 

maneira online por meio da sala virtual https://meet.google.com/jwr-kzri-jfy reuniu-se 

o Comitê de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios (PPGAGR) 

da Universidade Federal de Santa Maria Campus Palmeira das Missões, nomeada 

pela Portaria de pessoal Palmeira/UFSM n. 088, de 27 de outubro de 2021. Estavam 

presentes:  Tiago  Zardin  Patias  –  Coordenador  do  PPGAGR;  Paloma  de  Mattos 

Fagundes  –  representante  docente  e  Anderson  Correa  Correa  –  representante 

discente. A  reunião  teve  como  pauta  única  a Apreciação  de  pedidos  de 

reconsideração  do  Edital  de  seleção  de  candidatos  a  bolsas  001/2022  – 

PPGAGR.  De  imediato  a  coordenação  informa  que  não  foi  registrado  nenhum 

pedido de reconsideração e tão somente o Comitê fez uma retificação na nota da 

candidata Haylleen Aparecida Oliveira Menezes de Sá, pois observou-se que não 

havia computado um artigo sem qualis, aumentando em 0,5 sua nota final, ou seja, 

nota 5,5. A ordem de classificação final não foi alterada. Tendo em vista o PPGAGR 

ter sido contemplado com uma nova bolsa no Edital 022/2022 – Chamada interna 

para  distribuição de bolsas de mestrado e  doutorado Demanda Social/CAPES – 

cotas PRPGP, o Comitê de Bolsas informa o resultado final da seleção de bolsistas, 

sendo  que  foi  selecionada  a  discentes  Beatriz  Klimeck,  nota  6,50.  As  demais 

candidatas ficam classificadas como suplentes, sendo: Haylleen Aparecida Oliveira 

Menezes de Sá, nota 5,5 (1ª suplente); Mariana Juliani da Silva Portal, nota 4,95 (2ª 

suplente); Mariana Assis Borges, nota 2,25 (3ª suplente) e Letícia Schettert Fortes 

de Quadros, nota 1,5 (4ª suplente). Nada mais havendo a tratar, eu, Tiago Zardin 

Patias, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros do 

comitê de bolsas. Palmeira das Missões, 08 de julho de 2022.
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