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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 1952 / 2022 - ICB (11.30) 
 
Nº do Protocolo: 23073.027991/2022-33

Belém-PA, 23 de maio de 2022.

ATA DA 3A 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
MAIO DE 2022. 
 
Ao décimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez 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. Luciano Fogaça de Assis Montag (Vice-
coordenador), Dra Thaísa Sala Michelan, Dr. Raphael Ligeiro Barroso Santos, Dr.
Marcos Pérsio Dantas Santos, Dra. Grazielle Sales Teodoro, Dra. Maria Auxiliadora
Pantoja Ferreira, Dra. Marcela Guimarães Moreira Lima, Dra. Maria Aparecida Lopes,
Bethânia Oliveira de Resende (representante de doutorado) e pela assistente
Cristiana Marcela L. dos S. de Moraes. Falta com justificativa Dra. Bárbara Dunck
Oliveira, Dra Ana Cristina Mendes de Oliveira. A reunião foi presidida pelo Prof.
Leandro Juen, iniciando com os seguintes Informes: 1 Pareceres de
aproveitamentos de créditos apreciados na 2ª reunião ordinária do PPGECO
realizada em 06 de abril de 2022 - O professor Raphael Ligeiro se disponibilizou
para avaliar os documentos e foi de parecer FAVORÁVEL ao pedido da discente
Idelina Gomes da Silva; A professora Bárbara Dunck se disponibilizou para avaliar os
documentos e foi de parecer FAVORÁVEL ao pedido da discente Keila Xavier
Magalhães; O professor José Max se disponibilizou para avaliar os documentos foi
de parecer FAVORÁVEL ao pedido da discente Leandra Rose Palheta da Silva.
Continuando os informes o prof. Leandro apresentou o item 2 Submissão edital
15/2022 da Capes e o item 3 Submissão Propostas edital PACI da Propesp - Os
dois informes foram apresentados para que os docentes estejam cientes da abertura
desses editais e caso tenham interesse seja possível a submissão de propostas, fator
relevante para o PPGECO caso os projetos sejam aprovados. 4 Preenchimento do
Sucupira dos dados de 2021 - 20/05/2022 - O coordenador enfatizou, novamente, a
importância da colaboração dos docentes e discentes em manter seus lattes
atualizados para que as informações inseridas na Plataforma Sucupira sejam mais
assertivas. 5 Avaliação dos docentes do PPGECO e dos pedidos de
credenciamentos - a coordenação está organizando as informações e planilhas de
dados dos docentes e no mês de junho deve ser realizado a avaliação dos docentes
e dos pedidos de credenciamento que chegaram. 6 Formato das disciplinas do
PPGECO - Neste ponto, o coordenador explicou que quando foi elaborado e lançado
o Calendário Acadêmico do período 2022.1 no sigaa ainda era permitido ministrar
aulas nos formatos remoto, presencial ou híbrido, no entanto com a emissão do novo
boletim do Grupo de Trabalho (GT) da UFPA, divulgado no dia 3/03/2022, foi
informado a mudança para a Bandeira Verde em todos os campi da UFPA e o retorno
as atividades acadêmicas e administrativas de forma presencial. Por esse motivo as
disciplinas do PPGECO, que antes poderia ser ministradas em um dos três formatos
passou a ser prioritariamente no formato presencial, ressalvadas as ministradas por
pesquisadores que não pertencem ao PPGECO e que não estejam em Belém, foi
permitido continuar na modalidade remota ou híbrida. 7 Portaria Nº 76 de 14 de abril
de 2010 da CAPES - O coordenador reforçou a necessidade dos discentes
acompanharem as disciplinas presencialmente e estarem na sede do Curso,
mencionou o Art. 9º, Inciso X, da Portaria CAPES, que exige do pós-graduando para
a concessão de bolsa de estudo, fixar residência na cidade onde realiza o curso. A
coordenação vai encaminhar um e-mail para reforçar essa informação e exigência da
Capes, após a ciência da exigência o aluno e seu orientador serão os responsáveis
perante a CAPES. Seguindo a Pauta da 3ª Reunião Ordinária, o Prof Juen
apresentou os itens: 1 - Calendário do segundo semestre - Neste ponto de pauta
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foi apresentado o Calendário Acadêmico do PPGECO para o período letivo 2022.2 o
prof Leandro agradeceu a disponibilidade dos docentes que ofertarão disciplinas e
enfatizou novamente o retorno a modalidade presencial das atividades como regra na
instituição e a necessidade dos docentes em ofertarem pelo menos uma disciplina na
pós-graduação, o Calendário foi APROVADO sem objeções. 2 - Apresentação da
plataforma StelaExperta PG. A Propesp adquiriu o acesso a plataforma
StelaExperta que auxilia na avaliação e gestão dos dados dos PPGs. A coordenação
apresentou as principais funcionalidades da plataforma e informou que nas próximas
reuniões irá apresentar uma análise mais aprofundada dos dados e informações
geradas pela plataforma. 3 - Comissão para organização do Seminário do
PPGECO - O coordenador perguntou quais docentes tinham interesse em participar
da comissão e manifestaram interesse a Dra Marcela Guimarães Lima, Dra Maria
Auxiliadora, Dr Jean Ortega e a Pós-doutoranda Francielle Bomfim, o colegiado
APROVOU a formação da comissão. Também ressaltou a importância da comissão
submeter a realização do evento no edital de eventos da Fapespa. 4 - Comissão
para a seleção de mestrado 2023 - O professor Leandro iniciou informando que
ainda não está definido a modalidade de aplicação da prova, se manterá as
entrevistas on-line ou se as provas serão no formato presencial, essa decisão será
avaliada pela coordenação e pela comissão que foi formada. Quanto a comissão
para organizar o Processo seletivo do Mestrado 2023 manifestaram interesse os
professores Dr Raphael Ligeiro, Dr Marcos Pérsio, Dr. Jean Ortega e Dra Grazielle
Sales, o colegiado APROVOU este ponto da pauta. Seguindo a reunião foram
analisados em conjunto os itens 5; 6; 7; 8 e 9, sendo: item 5 - Inclusão do Dr
Santiago José Elías Velazco como co-orientador do discente de mestrado Osvaldo
Pimentel Marques Neto. item 6 - Inclusão do Dra Francieli de Fátima Bomfim como
co-orientadora da discente de mestrado Rayssa Silva do Carmo. item 7 - Inclusão do
Dr Bruno da Silva Prudente como co-orientador do discente de mestrado Antônio
Elivelton Paiva de Oliveira. item 8 - Inclusão do Dra Danielle Ribeiro Brasil como co-
orientadora da discente de mestrado Ana Beatriz Picanço Silva. Os orientadores
descreveram em carta enviada à coordenação que os possíveis co-orientadores têm
contribuído de forma substancial para o desenvolvimento do trabalho dos discentes,
que são especialistas nas áreas dos projetos desenvolvidas pelos alunos e, portanto,
poderão contribuir muito no desenvolvimento da dissertação. Por unanimidade os
pedidos foram APROVADOS. 9 - Mudança de co-orientação da discente Carolina
Melo da Silva - Substituição do Dr Jos Barlow para o Dr Fernando Elias da Silva - Em
carta enviada a coordenação a orientadora da discente explicou que está decisão foi
tomada em comum acordo entre todos, deve-se a necessidade da aluna ter um
orientador mais próximo dela com a sua saída para licença maternidade. Prof. Jos
Barlow continuará dando suporte científico, quando necessário. Solicitação
APROVADA pelo colegiado. 10 - Relatório Final e parecer de Atividades Pós-
Doutorado - Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil, sob supervisão do Prof.
Luciano Fogaça de Assis Montag - O coordenador apresentou o Relatório Final de
Atividades desenvolvido pela Pós-doc e o colegiado APROVOU. O que ocorrer : 1
Relatório de atividades para discentes que recebem bolsa FAPESPA - Neste
momento da reunião o coordenador mencionou sobre o Relatório de atividades que
os discentes precisam apresentar e sugeriu que eles sempre procurem e deixem
ciente seu orientador quando enviarem o documento para os responsáveis da
FAPESPA. Nada mais havendo a relatar, a reunião foi dada por encerrada às
10h44min 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
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