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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 2258 / 2021 - ICB (11.30) 
 
Nº do Protocolo: 23073.033476/2021-10

Belém-PA, 10 de setembro de 2021.

 

No dia nove de setembro de dois mil e vinte e um, às 16h00min, reuniu-se remota e
extraordinariamente o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO), do
convênio UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ e EMBRAPA Amazônia Oriental. A
avaliação dos pontos foi feita em caráter individual e público, sendo devidamente registrados
nos espaços inseridos na pauta, e enviados por e-mail com cópia para todos os membros. A
reunião à distância contou com a participação dos seguintes membros: Dr. Raphael Ligeiro
Barroso Santos (Coordenador), Dra. Grazielle Sales Teodoro, Dr. Leandro Juen, Dra. Maria
Cristina Espósito, Dra. Thaisa Sala Michelan (vice-coordenadora), Dr. Thiago Bernardi Viera,
e pela discente Bethânia Oliveira de Resende (representante de doutorado). A reunião foi
presidida pelo coordenador do Programa, Dr. Raphael Ligeiro, seguindo a Pauta da 6ª
Reunião Extraordinária, enviada previamente para todos. O coordenador iniciou a reunião
apresentando os seguintes itens: 1. Homologação do plano de concurso para professor
visitante do PPGECO. Na reunião a professora Thaisa Michelan apresentou o edital de
professor visitante, nele ficou estabelecido o i) perfil do candidato: Doutores em cursos
reconhecidos pela CAPES ou com diploma estrangeiro reconhecido por instituição brasileira.
O(a) candidato(a) deverá ser portador do título de Doutor, no mínimo há 2 (dois) anos com
tema da tese de doutoramento abordando Ecologia filogenética e/ou funcional, Macroecologia,
Ecologia de paisagens, Redes de interações, Metacomunidades, ou Ecologia vegetal. Além
disso, o(a) candidato(a) deverá atender produção científica no último quadriênio (2017 até a
data de inscrição) igual ou superior a 6 (seis) artigos publicados ou aceitos em revistas com
percentis >= 50 (base Scopus ou Web of Science, o que for maior) no ano corrente; ii) tema do
concurso: Ecologia filogenética e/ou funcional, Macroecologia, Ecologia de paisagens, Redes
de interações, Metacomunidades, ou Ecologia vegetal; iii) comissão julgadora: Thaisa Sala
Michelan (presidente), Paula Munhoz de Omena, Barbara Dunck Oliveira e Luciano Fogaça de
Assis Montag (suplente) e iv) previsão do cronograma do edital. Após discussão e
esclarecimentos, com unanimidade, o colegiado considerou o edital APROVADO. 2.
Formação da comissão de seleção de mestrado 2022, após discussão e conversa com os
membros do colegiado ficou APROVADO para comissão os seguintes professores: Raphael
Ligeiro, Marcela Guimarães, José Max Oliveira Júnior e Ana Cristina Oliveira. Nada mais
havendo a relatar, a reunião foi dada por encerrada às 17h30min. E, para constar, eu,
RAPHAEL LIGEIRO BARROSO SANTOS, redigi e lavrei a presente Ata de reunião, que
após lida, discutida e aprovada será assinada pelo presidente e demais membros participantes
da reunião virtual.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/09/2021 16:12 ) 
GRAZIELLE SALES TEODORO 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2337210 
 

(Assinado digitalmente em 13/09/2021 08:37 ) 
LEANDRO JUEN 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 1878084 
 

(Assinado digitalmente em 12/09/2021 17:34 ) 
MARIA CRISTINA ESPOSITO 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2153179 
 

(Assinado digitalmente em 10/09/2021 19:48 ) 
RAPHAEL LIGEIRO BARROSO SANTOS 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2127224 
 

(Assinado digitalmente em 13/09/2021 08:11 ) (Assinado digitalmente em 13/09/2021 10:01 ) 
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THAÍSA SALA MICHELAN 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICB (11.30) 
Matrícula: 2336514 

THIAGO BERNARDI VIEIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

CALTA (11.10) 
Matrícula: 2269267 

(Assinado digitalmente em 13/09/2021 09:04 ) 
BETHÂNIA OLIVEIRA DE RESENDE 

 DISCENTE 
 Matrícula: 202027280001 
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