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COMISSÃO DE BOLSAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 1/2021

 

Aos 13 (treze) dias do mês de Julho de 2021, as 10:00 (dez horas), via plataforma digital,  reuniram-se os
membros da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGSIS), da
UTFPR - Campus Dois Vizinhos, para deliberar sobre a escolha da dissertação de mestrado, defendida
entre os anos de 2019 e 2020, a ser indicada pelo Programa para concorrer no Edital nº 23/2021 da
PROPPG - Prêmio UTFPR de Tese & Dissertações, área temá�ca de HUMANIDADES & CIÊNCIAS DA VIDA,
grande área de Ciências Agrárias. Na oportunidade, o Presidente da Comissão, Professor Carlos André
Bahry, apresentou aos membros o único trabalho inscrito, defendido pela mestranda, na época, Fernanda
Caroline Colombo, no ano de 2019, sob o �tulo "Sele�vidade de fungos entomopatogênicos e óleos
essenciais a Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae)" e orientação da Professora Michele Potrich.
Houve uma breve exposição aos membros sobre o conteúdo técnico-cien�fico do trabalho, bem como se
discu�u quanto à sua importância para a sustentabilidade dos agroecossistemas e sua relação direta com
a linha de pesquisa do Programa.  Após a análise conjunta dos membros e não havendo objeções, se
aprovou por unanimidade a indicação do referido trabalho.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para que fosse lavrada esta ata, a qual, depois de lida
e achada conforme, vai assinada por mim que redigi e lavrei, e por todos os presentes.

 

Membros presentes: Professores Carlos André Bahry (Presidente), Joel Donazzolo (membro), Pedro
Valério Dutra de Moraes (membro).

Ausência jus�ficada: Professora Dinéia Tessaro (membro sob licença maternidade).
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