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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 1373 / 2022 - ICB (11.30) 
 
Nº do Protocolo: 23073.021712/2022-28

Belém-PA, 25 de abril de 2022.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM
CONVÊNIO COM A EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, REALIZADA EM 06 DE
ABRIL DE 2022.

  
Ao sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se
remotamente, a partir de pauta enviada previamente, o colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO) do convênio da UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARÁ e EMBRAPA Amazônia Oriental. A reunião on-line foi realizada pela
plataforma Google Meet e contou com a participação dos seguintes membros: Dr.
Leandro Juen (Coordenador), 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
Cristina Espósito Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior e pela assistente Cristiana
Marcela L. dos S. de Moraes. Falta com justificativa Dra. Ana Cristina Mendes de
Oliveira. A reunião foi presidida pelo Prof. Leandro Juen, iniciando com os seguintes
Informes: 1 - Distribuição do Recurso PROAP 2022 - O coordenador apresentou o
valor do recurso recebido pelo PROAP 2022 - 20.764,00 (vinte mil setecentos e
sessenta e quatro reais) e uma planilha descrevendo a atividade e valor para cada
despesa que será utilizada pelo programa, não houve objeções quanto a distribuição
do recurso. 02 - Resultado Final PDSE- CAPES-PROPESP - O discente Joás da
Silva Brito foi aprovado na Seleção Interna dos Programas de Pós-Graduação
referente ao PDSE - Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior da Capes, a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA divulgou o resultado em 29 de
março de 2022. 03 - Editais Capes - O coordenador mencionou sobre a importância
dos docentes acompanharem os editais abertos que envolvam a linha de pesquisa do
programa. 04 - Editais - Neste item o coordenador apresentou editais Nacionais e
Estrangeiros que podem interessar aos docentes e discentes do PPGECO, foi
solicitado que os docentes deem ampla divulgação a seus orientados e egressos. 05
- Alteração da data descrita no Diploma - A data de registro do diploma foi alterada
para a data de homologação registrada no sigaa, ainda não foi divulgado um
comunicado oficial do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) da
UFPA informando sobre a mudança, porém alguns diplomas já constam a nova data.
06 - Salas de aulas para os PPGs no ICB - Foi repassado pela Coordenação
Adjunta do Instituto que há várias salas de aulas com problemas de manutenção das
splits do prédio, e por isso não estão conseguindo atender a demanda de algumas
graduações, desta forma as demandas dos programas de Pós-Graduação do ICB
estão sendo diretamente atingidas, pois não estão sendo atendidas as solicitações,
ainda que realizadas com antecedência. Vale ressaltar que o PPGECO encaminhou
previamente um oficio para a direção administrativa do ICB solicitando a reserva das
salas e foi negado pelos motivos expostos acima. 07 - Problemas e demora na
emissão dos diplomas pelo CIAC - O coordenador informou que apesar dos
diplomas dos discentes já terem sido solicitados pelo SIPAC, alguns estão sem
movimentação a mais de três meses, o coordenador ressaltou que não há muito o
que ser feito pois o processo já foi tramitado para o CIAC e o PPGECO deve
aguardar novas movimentações. Seguindo a Pauta da 2ª Reunião Ordinária, o Prof.
Juen apresentou os itens: 8 - Inclusão da Dra. Ana Luiza Andrade como co-
orientadora da discente de mestrado Natália Beatriz Barros Santos - O Prof.
Leandro Juen, orientador da aluna, descreveu em carta enviada à coordenação que a
Dra. Ana Luiza tem contribuído de forma substancial para o desenvolvimento da
dissertação, é especialista em ecologia de riachos e, portanto, poderá contribuir
muito no desenvolvimento da dissertação da aluna. Por unanimidade o pedido foi
APROVADO. 09 - Solicitação de aproveitamento de crédito pela discente Idelina
Gomes da Silva - disciplina "Ecologia de comunidades de algas perifíticas de
águas continentais" - O professor Raphael Ligeiro se disponibilizou para avaliar os
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documentos e o colegiado aprovou. 10 - Solicitação de aproveitamento de crédito
pela discente Keila Xavier Magalhães - disciplina ESTRUTURA DE REDES
ECOLÓGICAS - A professora Bárbara Dunck se disponibilizou para avaliar os
documentos e o colegiado aprovou. 11 - Pedido de inclusão da Dra. Mylena Neves
Cardoso Matos como pós-doc do PPGECO, sob a supervisão do Prof. Dr.
Leandro Juen - O parecer foi referendado, pelos docentes Luciano Montag e Thaísa
Michelan que explicaram que após a avaliação da documentação encaminhada pela
proponente, verificaram que o projeto está de acordo com as linhas de pesquisa do
PPGECO e tanto a bolsista quanto o supervisor possuem comprovado conhecimento
na área. 12 - Pedido de inclusão da Dra. Francieli de Fátima Bomfim como pós-
doc do PPGECO, sob a supervisão da Profa Dra Thaísa Sala Michelan - O
parecer foi emitido, pelos docentes Luciano Montag e Leandro Juen que explicaram
que após a avaliação da documentação encaminhada pela proponente, verificaram
que o projeto está de acordo com as linhas de pesquisa do PPGECO e tanto a
bolsista quanto o supervisor possuem comprovado conhecimento na área. 13 -
Pedido de troca de orientação do discente Erikson Bruno Loseiro Ferreira, do
Prof Marcos Pérsio Dantas Santos, para a Profa Marcela Guimarães Moreira
Lima. E pedido de inclusão de co-orientador do Prof Marcos Pérsio e do Dr
Gabriel Gonçalves - O Prof. Marcos Pérsio, orientador do aluno, descreveu em carta
enviada à coordenação que tanto a Dra. Marcela Lima quanto a Dra. Gabriela
Gonçalves já estão ajudando o Erikson Bruno no delineamento de sua dissertação de
mestrado, e serão de fundamental ajuda para o bom desenvolvimento do seu
mestrado. O colegiado APROVOU o pedido. 14- Possibilidade de submissão do
seminário do PPGECO para o edital de eventos da FAPESPA - Neste ponto de
pauta o coordenador apresentou o edital da FAPESPA para que a comissão que for
instituída para organizar o VII seminário do PPGECO que será realizado esse ano,
poderá obter apoio financeiro junto a fundação caso apresentem propostas nos
termos estabelecidos no edital. 15 - Produção discente do PPGECO - Este item foi
apresentado para reforçar a necessidade de discentes e docentes, para que se
esforcem para publicar os produtos das dissertações e teses dos seus alunos,
lembrando que para um programa de pós-graduação ser avaliado como muito bom,
cada dissertação precisa resultar na publicação de um artigo de alto fator de impacto,
e para o doutorado em média cada tese deve resultar em 2.3 artigos. Discentes,
egressos e docentes que ainda não estão dentro desses valores pedimos dedicação
especial para que possamos atingir as métricas e recebermos uma boa avaliação da
CAPES. 16 - Pedido de aproveitamento de crédito pela discente Leandra Rose
Palheta da Silva - disciplinas Ambientes Aquáticos Continentais: Limnologia,
Taxonomia de Algas Eucariontes de Águas Continentais; Ecologia de
Comunidades de Algas Perifíticas de Águas Continentais; Introdução ao
Software - O professor José Max se disponibilizou para avaliar os documentos e o
colegiado aprovou. 17 - 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e
Biotecnologia da Amazônia - Evento de âmbito Nacional e que objetiva o
desenvolvimento da ciência Amazônida, será realizado no período de 22 a 26 de
agosto de 2022. Os organizadores do congresso solicitaram a coordenação do
PPGECO apoio no sentido de estimular e liberar os discentes interessados em
participar, inclusive conceder créditos em atividades complementares para os alunos
que frequentarem o evento, o colegiado aprovou a pedido. Nada mais havendo a
relatar, a reunião foi dada por encerrada às 15h35min 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 05/05/2022 11:29 ) 
CRISTIANA MARCELA LIMA DOS SANTOS DE

MORAES 
 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

ICB (11.30) 
 Matrícula: 2328374 

 

(Assinado digitalmente em 26/04/2022 10:27 ) 
GRAZIELLE SALES TEODORO 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2337210 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 10:07 ) 
LEANDRO JUEN 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 1878084 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2022 08:31 ) 
MARCOS PERSIO DANTAS SANTOS 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 1350194 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 10:47 ) (Assinado digitalmente em 25/04/2022 11:50 ) 
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MARIA AUXILIADORA PANTOJA FERREIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICB (11.30) 
Matrícula: 1181595 

MARIA CRISTINA ESPOSITO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICB (11.30) 
Matrícula: 2153179 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 12:11 ) 
RAPHAEL LIGEIRO BARROSO SANTOS 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2127224 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 09:55 ) 
THAÍSA SALA MICHELAN 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICB (11.30) 

 Matrícula: 2336514 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 10:17 ) 
JOSÉ MAX BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 

 ASSINANTE EXTERNO 
 CPF: ***.531.***-00 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 09:54 ) 
MARCELA GUIMARÃES MOREIRA LIMA 

 ASSINANTE EXTERNO 
 CPF: ***.915.***-72 
 

(Assinado digitalmente em 25/04/2022 19:29 ) 
BARBARA DUNCK OLIVEIRA 

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