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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ATA DE REUNIÃO Nº 603 / 2022 - ICB (11.30)
Nº do Protocolo: 23073.009027/2022-23

Belém-PA, 21 de fevereiro de 2022.

ATA DA 1A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ECOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM
CONVÊNIO COM A EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, REALIZADA EM 09 DE
FEVEREIRO DE 2022.
Ao nono dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze
horas, reuniu-se remotamente, a partir de pauta e documentos enviados
previamente, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia
(PPGECO) do convênio da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ e EMBRAPA
Amazônia Oriental. A reunião à on-line foi realizada pela plataforma Google
Meet e contou com a participação dos seguintes membros: Dr. Leandro
Juen (Coordenador), Dr. Luciano Fogaça de Assis Montag (Vicecoordenador), Dr. Raphael Ligeiro Barroso Santos, Dra. Bárbara Dunck
Oliveira, Dr. Marcos Pérsio Dantas Santos, Dra. Grazielle Sales Teodoro,
Dra. Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira, Dra. Marcela Guimarães Moreira
Lima, Dra. Maria Aparecida Lopes, Msc. Bethânia Oliveira de Resende
(representante de doutorado) e pela assistente Cristiana Marcela L. dos S.
de Moraes. Falta com justificativa Dra. Thaísa Sala Michelan e Dra. Maria
Cristina Espósito. A reunião foi presidida pelo Prof. Raphael Ligeiro,
iniciando com os seguintes Informes: 1 - Apresentação da nova
coordenação do PPGECO - biênio 2022-2024 - De acordo com a
Portaria nº 460/2022, o Reitor designou o Professor do Magistério Superior
LEANDRO JUEN, para exercer a função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Ecologia/PPGECO a partir de 01 de fevereiro de 2022 e
Designar o Professor do Magistério Superior LUCIANO FOGACA DE ASSIS
MONTAG, para exercer, a partir da mesma data, a função de Vice
Coordenador do mencionado Programa de Pós-Graduação. 2 - Foi deferido
o pedido de dispensa da disciplina Estágio Docência do discente DANIEL
SILAS VERAS DOS SANTOS cuja decisão foi baseada no relatório da Profa.
Maria Cristina Espósito, professora responsável pela disciplina. 3 Divulgado o Resultado Final do exame de seleção de Mestrado
2022 - A homologação final do resultado está disponível na página do
PPGECO, foram 5 (cinco) aprovados e por intenção de alguns orientadores,
ingressaram ao curso de mestrado, candidatos classificados que fazem
parte de projetos de pesquisa, que contará com bolsa de estudo de
responsabilidade do orientado, estando cientes que não será possível
pleitear bolsa do programa. 4 - Divulgado o Resultado Final do
Processo Seletivo Simplificado de Professor Visitante - Apresentação
da ata que homologou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado
para provimento de vaga para o cargo de Professor Visitante do PPGECO. O
resultado final concluído pela Banca Examinadora aprovou o Dr. JEAN
CARLO GONÇALVES ORTEGA para assumir a vaga. 5 - Divulgado o
calendário de disciplinas do primeiro semestre de 2022 - O período de
matrícula é do dia 03 a 26 de fevereiro para discentes do programa, e 22 a
26 de fevereiro para alunos especiais. A docente Bárbara Dunck pediu
atenção para as disciplinas que contém pré-requisito para serem cursadas,
pois já houve alunos que efetuaram matrícula e não atendiam os requisitos
exigidos. 6 - O Prof. Raphael reforço a necessidade dos docentes e
discentes incluírem o agradecimento padrão à CAPES nas dissertações e
teses
(Portaria
nº
206,
de
04
de
setembro
de
2018)
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39729251/do
2018-09-05-portaria-n-206-de-4-de-setembro-de-2018-39729135
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
Financiamento 001 ou This study was financed in part by the Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) Finance Code 001" Penalidade: Art. 5º A falha em obedecer esta norma
implicará em mudanças eventuais nos apoios da CAPES para as instituições
e pesquisadores envolvidos, a partir de 2020. Seguindo a Pauta da 1ª
Reunião Ordinária, o Prof. Raphael apresentou os itens: 7 - Pedido de
inclusão da Dra. MARIANA TOLENTINO BENTO DA SILVA como pósdoc do PPGECO, sob a supervisão do Prof. MARCOS PÉRSIO
DANTAS SANTOS - O aceite já foi referendado pela coordenação, para
que a aluna pudesse requisitar a bolsa de pós-doutorado de um projeto do
professor supervisor. 8 - Pedido de prorrogação, por 3 (três) meses,
do prazo de defesa da dissertação de mestrado do discente SIDNEY
SANTOS PEREIRA - A Prof. Maria Aparecida, orientadora do aluno,
reforçou os motivos descritos na carta enviada ao Programa e apresentada
ao colegiado. O colegiado APROVOU a solicitação, no entanto o Prof.
Leandro Juen pontuou e os presentes afirmaram conhecimento e
concordaram que a prorrogação de prazos de defesa no PPGECO, não
implicam na extensão do recebimento de bolsa. 9 - Pedido de
prorrogação, por 3 (três) meses, do prazo de defesa da dissertação
de mestrado da discente STÉFANY VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA Além da carta descrevendo os motivos, o Prof. Raphael, orientador da
aluna, explicou que a causa do pedido é devido a problemas de saúde
(Laudo médico apresentado). O Colegiado APROVOU a solicitação sem
prorrogação de bolsa. 10 - Pedido de prorrogação, por 4 (quatro)
meses, do prazo de qualificação de doutorado da discente IARA
RAMOS DOS SANTOS - Após a avaliação da justificativa, o colegiado
APROVOU a prorrogação por um período de 6 (seis) meses, dois meses a
mais do que o solicitado, tendo em vista que o artigo apresentado não
atende o pré-requisito para a qualificação (possui percentil menor do que
25%). Esse fato será notificado para a discente e sua orientadora. Foi
ressaltado que um pedido de qualificação de doutorado sem a
apresentação do artigo qualificado é um caso excepcional, que o colegiado
somente aceitou em decorrência dos problemas gerados pela pandemia de
COVID-19. Ficou claro e unânime entre todos que o cadastro da banca e
demais procedimentos no SIGAA (ou seja, a efetivação da qualificação)
somente serão efetuados após o envio do artigo, e que uma ocasional
apresentação prévia da qualificação não constitui assim aprovação na
mesma. Foi ressaltado também que o tempo adicional concedido para a
qualificação não deve afetar o prazo final de entrega da tese e que a
discente e a orientadora devem ficar atentadas pois não será concedido
mais prazo adicional para a qualificação. O colegiado por fim deixou claro
que prorrogações dessa natureza são situações excepcionais, decorrentes
do atual estado de pandemia de COVID-19, mas que decisões desse tipo
não se repetirão mais nos próximos anos. 11 - Inclusão da Dra. LENIZE
BATISTA CALVÃO SANTOS como co-orientadora da discente de
mestrado TAINÃ SILVA DA ROCHA - O Prof. José Max, orientador da
aluna, descreveu em carta enviada à coordenação que a Dra. Lenize tem
contribuído de forma substancial para o desenvolvimento da dissertação,
pois é pesquisadora reconhecida na área de ecologia de Odonata (área de
pesquisa da mestranda). Por unanimidade o pedido foi APROVADO. 12 Inclusão do Dr. FERNANDO GERALDO DE CARVALHO como coorientador do discente de mestrado EVERTON CRUZ DA SILVA - O
Prof. José Max, orientador do aluno, descreveu em carta enviada a
coordenação que o Dr. Fernando tem contribuído de forma substancial para
o desenvolvimento da dissertação, pois é pesquisador reconhecido na área
de ecologia de Odonata (área de pesquisa do mestrando). Por unanimidade
o pedido foi APROVADO. 13 - Inclusão do Dr. FERNANDO ELIAS como
co-orientador da discente de mestrado LUANE GABRIELA BOTELHO
REBELO - De acordo com a Profa. Grazielle, orientadora da aluna, o Dr.
Fernando Elias irá contribuir em todas as etapas, desde a concepção das
questões norteadoras, delineamento amostral, redação dos produtos, além
de viabilizar o suporte logístico de acesso e coleta de dados nas parcelas
permanentes do PELD-RAS e auxiliar na gestão do banco de dados. Por
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unanimidade o pedido foi APROVADO. 14 - Inclusão do Dr. DIEGO MAIA
ZACARDI como co-orientador do discente de mestrado LUCAS
SILVA DE OLIVEIRA - O Prof. José Max, orientador do aluno, descreveu
em carta enviada a coordenação que as áreas de atuação do Dr. Diego
Maia estão diretamente relacionadas ao projeto de dissertação que o
mestrando Lucas Oliveira desenvolverá no PPGECO, por isso contribuirá de
forma significativa no desenvolvimento do trabalho. Por unanimidade o
pedido foi APROVADO. 15 - Pedido de prorrogação de 2 (dois) meses
do prazo de defesa da tese da discente LIZIANE VILELA
VASCONCELOS - Após justificativa da orientadora da discente, a Profa.
Graziele Salles, incluindo o argumento de que o segundo capítulo ainda
está em preparação, o colegiado APROVOU o pedido, mas ressaltando que
não haverá prorrogação de bolsa durante o período como já mencionado
acima. 16 - Calendário de reuniões do colegiado 2022 - O Prof.
Raphael apresentou o calendário de reunião 2022, mas enfatizou que
poderá ocorrer ajustes conforme necessidade da coordenação. Nada mais
havendo a relatar, a reunião foi dada por encerrada às 15h30min e, para
constar, eu, Cristiana Marcela L. dos S. de Moraes, 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 08/03/2022 11:14 )

CRISTIANA MARCELA LIMA DOS SANTOS DE
MORAES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ICB (11.30)
Matrícula: 2328374

(Assinado digitalmente em 22/02/2022 09:55 )

GRAZIELLE SALES TEODORO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 2337210

(Assinado digitalmente em 21/02/2022 09:19 )

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 10:15 )

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 1878084

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 2339351

LEANDRO JUEN

LUCIANO FOGACA DE ASSIS MONTAG

(Assinado digitalmente em 21/02/2022 09:07 )

(Assinado digitalmente em 21/02/2022 09:25 )

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 1350194

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 2153130

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 10:40 )

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 13:31 )

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 1181595

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ICB (11.30)
Matrícula: 2127224

MARCOS PERSIO DANTAS SANTOS

MARIA AUXILIADORA PANTOJA FERREIRA

MARIA APARECIDA LOPES

RAPHAEL LIGEIRO BARROSO SANTOS

(Assinado digitalmente em 21/02/2022 15:25 )

(Assinado digitalmente em 21/02/2022 11:44 )

ASSINANTE EXTERNO
CPF: ***.659.***-73

DISCENTE
Matrícula: 202027280001

BARBARA DUNCK OLIVEIRA

BETHÂNIA OLIVEIRA DE RESENDE
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