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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 252 / 2022 - ICB (11.30) 
 
Nº do Protocolo: 23073.004426/2022-06

Belém-PA, 01 de fevereiro de 2022.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM
CONVÊNIO COM A EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, REALIZADA EM 10 DE
SETEMBRO DE 2021

 
Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis
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 reunião à distância foi realizada pela plataforma
Google Meet e contou com a participação dos seguintes membros: Dr.
Raphael Ligeiro Barroso Santos (Coordenador), Dra. Thaísa Sala Michelan
(Vice-coordenadora), Dr. Leandro Juen, Dr. Luciano Fogaça de Assis
Montag, Dra. Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira e Dra. Grazielle Sales
Teodoro. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Programa, Dr.
Raphael Ligeiro, iniciando com os seguintes Informes: 1. A secretaria do
PPGECO lembra aos docentes que ao terminar as disciplinas é preciso
enviar para a secretaria somente os dados (nome, frequência, conceito e
nota) dos alunos que cursaram como especial. Com os alunos regulares,
matriculados pelo SIGAA, o conceito deve ser consolidado no próprio
sistema. 2. Em 07/12/2021 foi realizado o ranqueamento dos candidatos à
bolsa de doutorado CAPES liberada no programa, que foi então
implementada para a discente Geysa Kelly Oliveira Veloso. 3. O PPGECO foi
agraciado em dezembro com quatro bolsas de Mestrado da FAPESPA, por
meio do Edital 15/2021 da PROPESP-UFPA. Foi respeitada a fila de espera
dos alunos sem bolsa vigente no programa, dando prioridade aos alunos
ainda sem bolsa no programa. Todas as bolsas foram implementadas com
sucesso. 4. Foi feita retificação no Edital do Processo Seletivo Simplificado
para Professor Visitante do PPGECO (283/2021), de modo que agora os
critérios de avaliação do currículo são os mesmos utilizados pelo ICB.
Seguindo a Pauta da 5ª Reunião Ordinária, o Coordenador apresentou os
itens: 5. Pedido de prorrogação de defesa de qualificação de doutorado do
discente VICTOR RENNAN SANTOS FERREIRA por um período de 2 meses.
Após a avaliação da justificativa, ressaltando que o aluno possuía o artigo
publicado que é requisito para a realização da qualificação, o colegiado
APROVOU a solicitação. 6. Pedido de prorrogação de defesa de qualificação
de doutorado da discente SIMONE ALMEIDA PENA por um período de 6
meses. Após a avaliação da justificativa pelo colegiado a solicitação foi
APROVADA, mas ainda condicionado a apresentação de um artigo aceito ou
publicado para marcar a defesa. O colegiado reforçou que não será mais
permitido prorrogação de tempo para a qualificação para a aluna e que
esse tempo não deve afetar o termino de sua tese, que deverá ser dentro
do prazo estabelecido pelo regimento do PPGECO. O colegiado também
deixou claro que essa é uma situação excepcional em virtude do Covid,
mas que espera que esperamos que não se repita mais nos próximos anos.
7. Pedido de prorrogação de defesa de qualificação de doutorado da
discente CAROLINA MELO DA SILVA por um período de 12 meses. O
colegiado considerou o período requisitado demasiado, tendo em vista que
a data limite da qualificação ficaria muito próxima do prazo final de defesa.
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Com isso foram concedidos 9 meses de prorrogação. Os mesmos pontos já
descritos para o caso da aluna Simone também foram colocados para a
aluna CAROLINA. 8. Inclusão do Prof. Dr. THIAGO BERNARDI VIEIRA como
coorientador da discente de doutorado KEILA XAVIER MAGALHÃES. A
solicitação foi APROVADA. 9. Inclusão da Profa. Dra. THAÍSA SALA
MICHELAN como coorientadora da discente de doutorado GEYSA KELLY
OLIVEIRA VELOSO. A solicitação foi APROVADA. 10. Solicitação de
dispensa da disciplina "Estágio docência" pelo discente DANIEL SILAS
VERAS DOS SANTOS. A requisição será enviada para avaliação para a
Profa. Maria Cristina Espósito, que é coordenadora da disciplina. 11. Foi
instituída Comissão Consultiva para gerir processo de eleição de
coordenação/vice-coordenação PPGECO para o período de fevereiro/2022 a
janeiro/2024, formada pelas Profas. THAÍSA SALA MICHELAN e GRAZIELLE
SALES TEODORO e pela representante discente BETHÂNIA OLIVEIRA
RESENDE. 12. Foi discutido sobre o modo das disciplinas PPGECO no
primeiro semestre de 2022 (online, presencial, híbrido). Chegou-se a
conclusão que isso não ficaria previamente definido, tendo em vista que
isso dependerá das condições sanitárias vigentes decorrentes da pandemia
de COVID-19 e que também os professores ficarão livres para ministrarem
na forma que se sentirem mais seguros e não houver prejuízo para o
aprendizado dos alunos. Nada mais havendo a relatar, a reunião foi dada
por encerrada às 17h00min. E, para constar, eu, Raphael Ligeiro Barroso
Santos, redigi e lavrei a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada
será assinada pelo presidente e demais membros participantes da reunião
virtual.
 

Belém (PA), 25 de janeiro de 2022.
 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 12:16 ) 
GRAZIELLE SALES TEODORO 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2337210 
 

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 10:12 ) 
LEANDRO JUEN 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 1878084 
 

(Assinado digitalmente em 02/02/2022 12:55 ) 
LUCIANO FOGACA DE ASSIS MONTAG 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2339351 
 

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 11:38 ) 
MARIA AUXILIADORA PANTOJA FERREIRA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 1181595 
 

(Assinado digitalmente em 02/02/2022 11:04 ) 
RAPHAEL LIGEIRO BARROSO SANTOS 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2127224 
 

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 11:01 ) 
THAÍSA SALA MICHELAN 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2336514 
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