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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 576 / 2021 - ICB (11.30) 
 
Nº do Protocolo: 23073.009067/2021-94

Belém-PA, 24 de março de 2021.

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, ás dezessete horas, reuniu-se
remotamente, a partir de pauta e documentos enviados previamente, o colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ecologia (PPGECO) do convênio UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ e EMBRAPA Amazônia
Oriental. A avaliação dos processos individual e pública foi devidamente registrada no espaço inserido na
pauta, em e-mail com cópia para todos os membros. A reunião á distância contou com a participação dos
seguintes membros: Dr Raphael Ligeiro Barroso Santos (Coordenador), Dr Luciano Fogaça de
Assis Montag, Dra Maria Cristina Esposito, Dra Karina Dias da Silva, Dra Maria Aparecida Lopes,
Dr Felipe Andrés León Contrera, pela representante discente de doutorado Bethânia Oliveira de
Resende e pela assistente Cristiana Marcela L. dos S. de Moraes. Faltas com justificativa Dra
Grazielle Sales Teodoro (Vice-coordenadora), Dra Thaísa Sala Michelan, Dr Leandro Juen e Dra
Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Programa, Dr. Raphael
Ligeiro, iniciando com os seguintes. Informes: 01 - Abandono do curso de mestrado dos discentes
JOAQUIM EIRAS e KLICIA DE FÁTIMA SOUZA DE AZEVEDO - o primeiro é orientando do Prof. Luciano
Montag e a segunda é orientanda do Prof. Leandro Juen, que justificaram o desligamento em virtude dos
discentes não estarem conseguindo cumprir suas atividades acadêmicas, em meio a problemas pessoais e
psicológicos, e que se agravaram em virtude da pandemia do COVID-19. A decisão pelos abandonos foi
tomada em comum acordo os orientadores. 02 - Andamento do preenchimento Sucupira e avaliação
e Programa de Acompanhamento Virtual (PAV). O coordenador informou que está ocorrendo o
preenchimento da plataforma e relatório Sucupira, e pediu aos docentes comprometimento na atualização
dos currículos Lattes, bem como agilidade no atendimento dos pedidos da coordenação nesse sentido. Ele
avisou também que em breve o PPGECO participaria do Programa de Acompanhamento Virtual (PAV). 03
- Calendário de disciplinas 2021 (primeiro e segundo semestres) e prazo para matrículas 2021/01 -
Neste informe o Prof. Raphael Ligeiro apresentou o calendário das disciplinas que serão ministradas de
forma remota no período de 2021.1 e enfa�zou que os alunos devem discu�r com seus orientadores,
e se matriculem apenas nas disciplinas que realmente pretendem cursar, e ficar atentos ao período de
matrícula (01.02.21 a 26.02.21). Quanto ao calendário de 2021.2, já foi enviado uma prévia, pois como
o preenchimento do PIT dos professores passou a ser anual é relevante que esse calendário seja
aprovado ainda no primeiro semestre. 04 - Defesas e qualificações via Google Meet (ou outras
plataformas de reunião online) - Deve ser enviado para a secretaria após a apresentação do discente
os Formulários de Avaliação (enviado previamente para o orientador e o aluno) e o trabalho do
discente para que seja efetuado o cadastro da banca e a consolidação da disciplina no SIGAA.
Seguindo à Pauta da 1ª reunião ordinária 2021, o Coordenador apresentou os itens: 05. Aprovação da
ATA da 3ª reunião ordinária remota do colegiado realizada no dia vinte e nove de julho de 2020,
sendo APROVADA pelo colegiado. 06. Inclusão do Dr. Silvio Marchini como coorientador da discente
de doutorado IARA RAMOS DOS SANTOS - Após apresentação da carta enviada pela orientadora
contendo a importância da coorientação, o colegiado APROVOU o pedido. 07. Troca de coorientador
do discente de mestrado JORGE LUIZ DA SILVA PEREIRA - Segundo a Dra. Karina Dias orientadora do
discente, atualmente a Dra Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil vem trabalhando a�vamente com o
aluno e contribuindo de forma substancial no desenvolvimento do projeto de dissertação,
acompanhando toda a coleta de dados, triagem e iden�ficação, dessa forma configurando-se como
uma melhor coorientadora. Após a jus�fica�va o colegiado APROVOU o pedido. 08. Avaliação de
projeto de pós-doutorado LEANDRO LOPES DE MAGALHÃES - Supervisor Luciano Fogaça de Assis
Montag - O Dr. Leandro Lopes de Magalhães irá desenvolver o projeto de pesquisa in�tulado
"Avaliando a integridade de ecossistemas aquáticos implementando um método de biomonitoramento
baseado em sequenciamento de DNA de úl�ma geração". Após a avaliação da documentação
encaminhada pelo proponente, o Colegiado do programa verificou que o projeto está de acordo com
as linhas de pesquisa do PPGECO e tanto o bolsista quanto o supervisor possuem comprovado
conhecimento na área. Além disso, o cronograma de a�vidades propostos e os produtos que serão
gerados são condizentes com o que se espera de pós-doutorados, desse modo, APROVOU-SE a
solicitação. 09. Avaliação de projeto de pós-doutorado TIAGO OCTAVIO BEGOT RUFFEIL - Supervisor
Luciano Fogaça de Assis Montag - O Dr. Tiago Ruffeil irá desenvolver o projeto de pesquisa in�tulado
"Diversidade funcional de peixes de riachos: a degradação do habitat e da paisagem atuando como
filtro ambiental". Após a avaliação da documentação encaminhada pelo proponente, o Colegiado do
programa verificou que o projeto está de acordo com as linhas de pesquisa do PPGECO e tanto o
bolsista quanto o supervisor possuem comprovado conhecimento na área. Além disso, o cronograma
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de a�vidades propostos e os produtos que serão gerados são condizentes com o que se espera de pós-
doutorados, desse modo, APROVOU-SE a solicitação. 10. Pedido de prorrogação (um mês) de defesa
de mestrado da discente CAMILA FERREIRA LEÃO - A orientadora relatou em carta enviada ao
programa que devido a pandemia da COVID 19, a discente foi impossibilitada de ir até Jataí - GO, onde
seriam realizadas as análises da sua dissertação, em parceria com o seu co-orientador Matheus Lima-
Ribeiro. Desse modo, houve um atraso do andamento do trabalho, pois havia a necessidade de um
computador com alta capacidade de processamento para a realização das suas análises. Após as
jus�fica�vas o colegiado APROVOU o pedido de prorrogação. 11. Pedido de prorrogação (45 dias) de
qualificação de mestrado do discente SIDNEY SANTOS PEREIRA - Em carta enviada pela orientadora
ao colegiado do Programa, ela explicou que o projeto é financiado pela empresa HYDRO e que a
implementação do estudo de campo iniciaria em março de 2020. No entanto, com a chegada da
pandemia ao estado do Pará naquele mês, a administração da HYDRO, decidiu pela paralisação
das a�vidades de pesquisa e interdição do acesso às áreas alvo deste estudo por tempo
indeterminado. A professora enfa�zou que devido a indefinição e imprevisibilidade da situação de
saúde mundial e com a possibilidade de não haver mudanças do cenário na área de estudo em
Paragominas, no final de 2020 ela e o discente começaram a considerar a necessidade de
subs�tuir o plano de estudo para o desenvolvimento da dissertação de mestrado. Após discussões
o colegiado APROVOU a solicitação. 12. Pedido de prorrogação (um mês) de qualificação de
mestrado do discente OSVALDO PIMENTEL MARQUES NETO - Em carta enviada ao colegiado do
programa a orientadora relatou que, no período para qualificar, tanto discente quanto alguns
familiares estavam infectados com Covid, impossibilitando-o de trabalhar no projeto. Diante do
exposto o colegiado APROVOU a solicitação. 13. Pedido de aproveitamento de créditos do discente
de doutorado MAURÍCIO RODRIGUES DOS REIS - O discente solicitou aproveitamento em oito
disciplinas cursadas no mestrado do "PPG em Biodiversidade, Ambiente e Saúde" da Universidade
Estadual do Maranhão que serão analisadas pelos seguintes docentes: Marcela Lima ficou responsável
em analisar as disciplinas "Biodiversidade e ambiente - BS02" e "Tópicos especiais - BS08 e teve
parecer FAVORÁVEL; A Profa. Karina Dias ficou responsável em analisar as disciplinas "Análises
ecológicas no R aplicadas a ambientes aquá�cos - DCBS01" e "Seminário - BS04" e teve parecer
FAVORÁVEL;. A docente Bárbara Dunck Oliveira ficou responsável em analisar as disciplinas "Plantas,
Fungos e Bactérias: da Biodiversidade à Biotecnologia - BS07" e "Introdução à Esta�s�ca Básica -
DCBS02", o parecer ainda será enviado. O Prof. Felipe Contrera ficou responsável em analisar as
disciplinas "Bioecologia e aspectos taxonômicos das principais espécies vetores de doenças - BS03" e
"Interfaces biodiversidade, ambiente, saúde - BS0", o parecer ainda será enviado 14. Atualização da
vigência da Resolução PPGECO 2020 de créditos por tutoria - Neste ponto de pauta o coordenador do
programa explicou o mo�vo pelo qual está resolução foi criada. No entanto, após discussões e
debates, o colegiado do programa por unanimidade INDEFERIU a prorrogação da resolução,
jus�ficando que o Calendário Acadêmico 2020.1 foi aprovado e que várias disciplinas serão
ministradas remotamente. 15. Pedido de prorrogação (três meses) de defesa de tese de doutorado
do discente RAFAEL LEANDRO CORRÊA GOMES - Em virtude do cenário mundial ocasionado pela
Pandemia da COVID-19 e pela impossibilidade da coleta de dados, a orientadora do discente solicitou
a prorrogação e o colegiado foi de parecer FAVORÁVEL ao pedido. 16. Pedido de prorrogação (09
meses) de qualificação de doutorado da discente NATHALIA CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ - Neste
ponto de pauta o orientador da aluna, Prof. Luciano Montag, explicou que, em função da pandemia, a
aluna ficou impossibilitada de realizar seus trabalhos de laboratório, e desse modo não conseguiu
submeter e ter o aceite do ar�go necessário para a qualificação. O colegiado foi FAVORÁVEL à
solicitação, mas alguns professores, como Karina Dias e Felipe Contrera, ressaltaram que a
prerroga�va de qualificação de doutorado sem a submissão do ar�go é um caso excepcional. Ficou
claro e unânime entre todos que o cadastro da banca e demais procedimentos no SIGAA (ou seja, a
efe�vação da qualificação) somente serão efetuados após o envio do ar�go, e que uma ocasional
defesa prévia da qualificação não cons�tui assim aprovação na mesma. Nada mais havendo a relatar, a
reunião foi dada por encerrada às 18h20min. E para constar, eu, Cris�ana Marcela L. dos S. de Moraes,
redigi e lavrei a presente Ata de reunião, que após lida, discu�da e aprovada será assinada pelo
presidente e demais membros par�cipantes da reunião virtual. Belém (PA), dezoito de fevereiro de
2021.
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