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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ATA DE REUNIÃO Nº 1716 / 2021 - ICB (11.30)
Nº do Protocolo: 23073.024367/2021-01

Belém-PA, 19 de julho de 2021.

Ao vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se
remotamente, a partir de pauta e documentos enviados previamente, o colegiado do Programa de PósGraduação em Ecologia (PPGECO) do convênio UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ e EMBRAPA Amazônia
Oriental. A reunião ocorreu por plataforma Google Meet, e todos os informes e itens de pauta foram
discutidos em tempo real com todos os presentes. A reunião à distância contou com a presença dos
seguintes membros: Dr Raphael Ligeiro Barroso Santos (Coordenador), Dra Grazielle Sales Teodoro (Vicecoordenadora), Dra Thaísa Sala Michelan, Dr Leandro Juen, Dra Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira, Dra
Maria Aparecida Lopes, Dra Karina Dias da Silva, Dr Marcos Pérsio Dantas Santos e o Msc Calebe Maia,
representante discente. A Dra. Maria Cristina Esposito justificou ausência, pois já tinha uma reunião
previamente agendada no horário. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Programa, Dr. Raphael
Ligeiro, iniciando com os seguintes. Informes: 1. Editais abertos - A coordenação mostrou alguns editais
que estão abertos do CNPq, PROPESP e Funbio, sendo eles: Chamada CNPq Nº 04/2021 Bolsas de
Produtividade
em
Pesquisa
(http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivul
Chamada

CNPq

Nº

05/2021

Bolsas

de

Produtividade

em

Pesquisa

Sênior

(http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10142),
Chamada CNPq Nº 03/2021 - Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora
DT
(https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-emacao/copy2_of_Chamada_03_2021_DT_aprovada.pdf), o Programa de Apoio à Publicação Qualificada
(PAPQ-

http://www.propesp.ufpa.br/index.php/editais-da-propesp/335-editais-da-propesp-2021/1650-

edital-06-2021-papq-propesp) e Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro Programa de Bolsas para Pesquisa
de Campo de Mestrado e Doutorado - Chamada 05/2021 para Seleção
(https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Bolsas-Chamada-2021.pdf). Foi

de Bolsistas
salientada a

importância da participação dos docentes e discentes nesses editais, principalmente no de Produtividade
(para docentes) e PAPQ e FUNBIO (para discentes), de modo a melhorar a qualidade e métricas do
programa. 2. Mudança de bandeira - Foi reforçado o aviso de mudança de bandeira da UFPA, permitindo
algumas flexibilizações nas atividades administrativas e de docência, conforme previamente encaminhado
pela Diretoria do ICB. 3. Nova modalidade de inserção de alunos estrangeiros - Foi informada a
mudança que houve no edital de acolhimento de alunos estrangeiros, sendo o antigo PAEC substituído pelo
PROLAC (Programa de Formação de Professores de Educação Superior para a América Latina e o Caribe).
Não sabemos ainda as diferenças entre os dois editais em termos de oferta de bolsas e modo de seleção.
4. Deferimento de aproveitamento de créditos - Foi deferido o pedido do discente de doutorado
MAURICIO RODRIGUES DOS REIS para o aproveitamento de 26 créditos de disciplinas feitas durante o seu
mestrado. 5. Divulgação de calendário - Divulgado o calendário de disciplinas e o período de matrícula
do PPGECO para o segundo semestre de 2021, as matrículas ocorrerão de 25 de junho a 20 de julho pelo
SIGAA para alunos matriculados e de 11 a 20 de julho para alunos de outros PPGs pelo envio do formulário
https://forms.gle/Fsv2o5b2EpkkBSco9. 6. Relatório Sucupira - Relatório foi enviado e homologado pela
PROPESP. Próxima etapa é indicação das produções/projetos/egressos relevantes (até 22/07). 7.
Disponibilidade de álcool - Estão disponíveis 300 litros de álcool etílico 93%, oriundos de recursos do
PROAP 2020, para serem distribuídos entre docentes e discentes do programa. Seguindo à Pauta da 2ª
reunião, o Coordenador apresentou os itens: 8. Pedido de ingresso da Dra. SUSANE CRISTINI
GOMES FERREIRA como pós-doc do PPGECO, sob a supervisão do Prof. LUCIANO FOGAÇA DE ASSIS
MONTAG. Após a avaliação da documentação encaminhada pela proponente, a coordenação do programa
verificou que o projeto, intitulado "Arranjos institucionais e desigualdades sociais no acesso e controle dos
recursos hídricos relacionados a expansão das plantações de palma de óleo na Amazônia brasileira", está
de acordo com as linhas de pesquisa do PPGECO, e tanto o bolsista quanto o supervisor possuem
comprovado conhecimento na área. Desse modo, essa comissão é de parecer FAVORÁVEL. O colegiado
APROVOU o parecer. 9. Pedido de prorrogação de defesa de Mestrado do discente LUCAS MATEUS
DE LIMA MAIA, por 4 (quatro) meses, em função de problemas pessoais e com o projeto. Após
apresentação das justificativas, o colegiado foi FAVORÁVEL à solicitação. 10. Trancamento de matrícula
do discente de mestrado OSVALDO PIMENTEL MARQUES NETO, por razões pessoais e doença na
família. Após apresentação das justificativas, o colegiado foi FAVORÁVEL à solicitação. 11. Aprovação do
Edital de Seleção de Doutorado PPGECO 2021/02. Após apreciação do documento pelo colegiado, o
edital foi APROVADO para divulgação. 12. Formação de Comissão Organizadora para os "Seminários do
PPGECO 2021", agendado para os dias 18 a 22 de outubro de 2021. Se voluntariaram para participar na
comissão a Dra Grazielle Sales Teodoro, a Dra Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira, a Dra Joice Nunes
Ferreira, a Msc. Bethânia Oliveira de Resende e o Dr Raphael Ligeiro Barroso Santos. 13. Foi discutido
sobre o credenciamento de novos docentes permanentes no programa. Ficou acertado que novos
pedidos seriam aceitos pela secretaria e então julgados pelo colegiado em futura reunião a ocorrer no final
do ano. Nada mais havendo a relatar, a reunião foi dada por encerrada às 15h00min. 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.
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