
 

PORTARIA 17/2022 - PPGDAD, de 15 de março de 2022. 

 
 

 

 

Dispõe sobre a instituição da Comissão de Bolsas do 

Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio 

e Desenvolvimento da UniRV - PPGDAD. 

 

 
 

O Programa de Mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da UniRV – 

PPGDAD, através da sua coordenadora a Profa. Dra. Rejaine Silva Guimarães,  no uso de 

suas atribuições regimentais e regulamentares, 

 

CONSIDERANDO a Chamada Pública contida no Edital FAPEG nº 01/2022, na qual 

convida Pró-reitores de Pós-graduação de IES do Estado de Goiás a apresentarem               

propostas para obtenção de bolsas de formação a nível de mestrado e doutorado, para 

alunos matriculados no primeiro semestre de 2022; 

 

CONSIDERANDO o disposto no item 3.2, alínea “a”, do referido Edital FAPEG nº 

01/2022, ser atribuição do Coordenador de Programa instituir e garantir o funcionamento 

da Comissão de Bolsas, constituída de no mínimo 05 (cinco) membros, presidida pelo 

coordenador do programa e incluindo representante(s) dos corpos docente e discente 

(mestrando ou doutorando sem conflito de interesses); 

 

CONSIDERANDO a vedação contida na mencionada alínea “a”, na qual não poderão 

compor  a Comissão de Bolsas, pessoas que mantenham relações de parentesco, relações 

profissionais com os proponentes, ou quaisquer outras que possam levantar suspeição 

de parcialidade, em observância aos princípios públicos da impessoalidade e da 

moralidade; 

 

CONSIDERANDO a deliberação por ocasião da reunião do Colegiado do Programa 

ocorrida no dia 17/05/2021, durante a qual, além de outros assuntos, foi instituída a 

Comissão de Bolsas composta por 05 (cinco) membros, dentre os quais, quatro 

representantes docentes do PPGDAD, eleitos dentre os não impedidos, e um representante 

discente eleito pelos seus pares; 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Tornar pública a instituição da Comissão de Bolsas pelo Colegiado do Programa 

de Mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da UniRV, nos termos do 

item 3.2, alínea “a” do Edital FAPEG nº 01/2022, com a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Comissão de Bolsa 

Profª. Dra. June Faria Scherrer Menezes (Docente Presidente da Comissão de Bolsas, eleita 

pelos pares); 
 

Prof. Dr. Nivaldo dos Santos (Docente membro da Comissão de Bolsas, eleito pelos 

pares); 

 

Prof. Dr. Fabrício Muraro Novais (Docente membro da Comissão de Bolsas, eleito 

pelos pares); 

 

Profª. Dra. Liliane Vieira Martins Leal (Docente membro da Comissão de Bolsas, eleita 

pelos pares); 

 

Mestranda Silvana Potrich Cescon (Membro discente da Comissão de Bolsas, eleita pelos 

pares). 
 

Art. 2º - Fixar o período compreendido entre 18/03/2022 a 25/03/2022 para a 

apresentação das candidaturas ao processo seletivo, nos termos do Edital FAPEG nº 

01/2022 em anexo. 

 

Parágrafo único. As candidaturas deverão observar as exigências contidas no Edital 

FAPEG nº 01/2022, inclusive os modelos de formulários. 

 

Art. 3º - Delegar a presidência da Comissão de Bolsas, conforme deliberado pelo 

Colegiado do Programa, à Professora Dra. June Faria Scherrer Menezes, a quem 

incumbirá a condução do processo seletivo, observados os requisitos previstos nas  alíneas 

“a”, “b”, “c” e “d”, do item 3.2, do Edital FAPEG nº 01/2022, bem como o 

encaminhamento dos documentos e do resultado do processo seletivo à Pró-reitoria de 

Pós-graduação da UniRV; 

 

Art. 4º - Disponibilizar os serviços da secretaria do PPGDAD à Presidente da Comissão 

de Bolsas a fim de viabilizar e dar o suporte necessário ao funcionamento da Comissão 

e à conclusão do processo seletivo. 

 

Art. 5º - Publique-se no site do Programa de Mestrado em Direito do Agronegócio e 

Desenvolvimento da UniRV. 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Rejaine Silva Guimarães 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio 

e  Desenvolvimento da UniRV – PPGDAD 
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