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ATA DA 1a  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM 

CONVÊNIO COM A EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, REALIZADA EM 06 DE 

MARÇO DE 2020. 

Ao sexto dia do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente o colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO) do convênio UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ e EMBRAPA Amazônia Oriental, na Sala SAT 07, do Instituto de 

Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pará, campus Guamá. A reunião teve 

início às 14h e 00min, e contou com a presença dos seguintes membros: Dr Raphael Ligeiro 

Barroso Santos (Coordenador), Dra Grazielle Sales Teodoro (Vice-coordenadora), Dra 

Thaísa Sala Michelan, Dr Luciano Fogaça de Assis Montag, Dra Maria Auxiliadora Pantoja 

Ferreira, Dra Maria Aparecida Lopes, Dr Leandro Juen, Dra Bárbara Dunck Oliveira, Dr 

Marcos Pérsio Dantas Santos, pela assistente Cristiana Marcela L. dos S. de Moraes e pelo 

representante discente de mestrado Josiney Farias de Araújo. Não houve falta com 

justificativa. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Programa, Dr. Raphael Ligeiro, 

iniciando com os seguintes. Informes: 1. Apresentação da nova coordenação do 

PPGECO – biênio 2020-2022 – Informou a Portaria nº 392/2020 que oficializou a 

designação da nova coordenação do PPGECO. 2. As versões finais de dissertações e teses 

serão divulgadas no site do PPGECO – O campo “Teses e dissertações” disponível no 

site do programa tem como finalidade divulgar os trabalhos defendidos pelos alunos 

(mestrado e doutorado) do PPGECO, tendo em vista a importância do acesso a esses 

trabalhos a partir de abril todos serão gradativamente lançados. Neste sentido, os 

professores enfatizaram a importância dos discentes e docentes respeitarem as “Normas de 

formatação – Dissertação e teses do PPGECO” modelo de documento disponível em 

http://ppgeco.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/regimento-e-normas. Seguindo à 

Pauta da 1ª reunião, o Coordenador apresentou os seguintes itens: 1. Aprovação da ATA 

da 7ª reunião ordinária do colegiado realizada no dia dezesseis de dezembro de 2019, 

sendo APROVADA pelos presentes. 2. Análise e parecer dos seguintes 

http://ppgeco.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/regimento-e-normas
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aproveitamentos/dispensa de créditos -  a) – Fabielle Mucio – Disciplina Tópicos 

Especiais: Modelos Lineares Generalizados e Variações - A solicitação foi analisada pelo 

docente Luciano Fogaça de Assis Montag que após avaliação da ementa DEFERIU a 

solicitação da discente. b) Carolina Melo da Silva – O pedido de aproveitamento de 

crédito da disciplina Geotecnologias Aplicadas à Biodiversidade foi analisado pela docente 

Grazielle Sales Teodoro que foi de parecer FAVORÁVEL a solicitação; A dispensa da 

disciplina Estágio Docência foi analisado pela professora Maria Cristina Espósito que foi 

de parecer FAVORÁVEL a solicitação. c) Iara Ramos dos Santos - O pedido de 

aproveitamento de crédito foi analisado pelo docente Raphael Ligeiro Barroso Santos que 

após avaliar as ementas das disciplinas cursadas, verificou pertinência com a área de 

atuação do PPGECO, sendo favorável ao aproveitamento de 8 créditos pela disciplina 

“Dimensões humanas da conservação e manejo da vida silvestre” e 4 créditos pela 

disciplina “Estatística multivariada para dados ecológicos”, parecer APROVADO pelo 

colegiado. d) Lucas Mateus de Lima Maia O pedido de aproveitamento de crédito será 

analisado pela docente Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira. d) Nayara Louback Franco – 

Apresentando a solicitação da discente o colegiado verificou que o crédito solicitado 

pertence a uma disciplina ofertada pelo PPGECO que foi cursada como “Aluna Especial”, 

desta forma o colegiado entendeu e APROVOU que, em se tratando de disciplina cursadas 

no programa, o crédito pode ser lançado diretamente no sistema (aproveitamento de 

disciplina) sem necessidade de avaliação pelo colegiado. 4 . Avaliação de projeto de pós-

doutorado Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil – Supervisor Luciano Fogaça de 

Assis Montag - Após a avaliação da documentação encaminhada pela proponente, a 

coordenação do programa verificou 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. Além disso, o cronograma de atividades propostos e os produtos que serão gerados 

são condizentes com o que se espera de pós-doutorados, desse modo, essa comissão é de 

parecer FAVORÁVEL à inclusão da Dra. Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil como 

aluna de pós-doutorado no referido programa. O colegiado APROVOU o parecer. 5. 

Apresentação do Calendário de Reunião PPGECO-2020, após exposição o calendário 
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foi APROVADO. 6. Formação de comissão para parecer técnico-científico SEMAS – 

Este documento foi recebido, via Secretaria do ICB, a pedido da Secretária de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, que solicita parecer técnico-científico sobre 

espécies exóticas no Estado do Pará dentro do âmbito da aquicultura. A SEMAS está 

pedindo uma posição cientificamente fundamentada em um contexto de pressão política 

que ela está sofrendo no sentido de regulamentar e permitir o uso de espécies exóticas em 

cultivos aquícolas "in situ" no Estado. Após apreciação, o colegiado APROVOU a 

comissão que será composta pelos professores Luciano Fogaça, Thaísa Michelan e Maria 

Auxiliadora Ferreira para emitirem um parecer sobre o assunto. Nada mais havendo a 

relatar, a reunião foi dada por encerrada às 14h40min. E para constar, eu, Cristiana Marcela 

L. dos S. de Moraes, redigi e lavrei a presente Ata. 

Belém (PA), 06 de março de 2020. 

Ata assinada por: 

Raphael Ligeiro Barroso Santos (Coordenador) 

Grazielle Sales Teodoro (Vice-coordenadora) 

Thaisa Sala Michelan 

Luciano Fogaça de Assis Montag 

Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira 

Maria Aparecida Lopes 

Leandro Juen 

Bárbara Dunck Oliveira 

Marcos Pérsio Dantas Santos 

Cristiana Marcela L. dos S. de Moraes 

Josiney Farias de Araújo 


