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 9 
Ata de Reunião Ordinária do Colegiado – PPGAA, 10 

Realizada em 09 de outubro de 2019, às 14:00h. 11 
Local: Sala do MAFDS - INEAF/UFPA 12 

 13 
No dia nove de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se na Sala de 14 
aulas do MAFDS - INEAF/UFPA, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 15 
Agriculturas Amazônicas, tendo a presença dos seguintes membros: professores, Dalva 16 
Maria da Mota, Lívia Navegantes Alves, Monique Medeiros, Luis Mauro Santos Silva, 17 
discentes Monique Rocha Rodrigues, Manoel Fagno, Karla de Souza Santos, para 18 
deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta: 1.Homologação da ata anterior; 2. 19 
Homologação de dissertação; 3. Religamento da Bianca Holanda/atualização da data de 20 
defesa; 4. Avaliação do seminário de dissertação (material apresentado e frequência dos 21 
alunos); 5. Seminário de pré-projetos Metodologia dias 16 e 17 de dezembro;6. Reunião 22 
extraordinária do PPGAA para discutir a nova ficha de avaliação Capes (marcar data 23 
final de outubro ou novembro); O que ocorrer. 1.Homologação da ata anterior: Tendo 24 
em vista que não estávamos em posse da ata da reunião passada, a homologação desta 25 
não foi realizada e foi postergada para a próxima reunião. 2. Homologação de 26 
dissertação: As dissertações de Mauro André Costa de Castro e Layse de Nazaré 27 
Gonzaga Braga Galvão foram homologadas. 3. Religamento da Bianca 28 
Holanda/atualização da data de defesa: - Religamento da Bianca Holanda/atualização 29 
da data de defesa (18/10/2019) foi homologada. 4. Avaliação do seminário de 30 
dissertação (material apresentado e frequência dos alunos): Devido o número 31 
reduzido de participantes na reunião, a avaliação do seminário de dissertação (material 32 
apresentado e frequência dos alunos) será realizada na próxima reunião do Colegiado. 5. 33 
Seminário de pré-projetos Metodologia dias 16 e 17 de dezembro: Dalva reforçou a 34 
data do seminário de pré-projetos (16 e 17 de dezembro) e destacou a importância do 35 
envolvimento dos docentes do PPGAA nesse momento. 6. Reunião extraordinária do 36 
PPGAA para discutir a nova ficha de avaliação Capes (marcar data final de 37 
outubro ou novembro): Com relação à data de reunião extraordinária do PPGAA para 38 
discutir a nova ficha de avaliação CAPES, os presentes sugeriram que a consulta fosse 39 
feita por e-mail, buscando envolver nessa consulta mais membros do PPGAA. O que 40 
ocorrer 1: Foi ressaltada a necessidade de pensar-se em estratégias de maior 41 
envolvimento dos professores externos à Unidade (sobretudo Embrapa) nas atividades 42 
do PPGAA. Essa necessidade foi justificada tendo por base a qualidade dos trabalhos 43 
orientados por alguns desses professores apresentados no seminário de dissertação. O 44 
que ocorrer 2: Valério apresentou a potencial participação de dois estudantes de pós-45 
graduação do INEAF em uma conferência na Universidade da Geórgia (EUA) em 46 
fevereiro de 2020, com despesas pagas. Após a sugestão dos presentes, a proposta é de 47 
que seja contemplado nessa atividade um estudante de mestrado e um estudante de 48 
doutorado. Para a seleção desses estudantes, critérios como proximidade com a temática 49 
de Governança Ambiental (temática do evento e das pesquisas conduzidas pelo grupo de 50 
pesquisa ao qual Valério vem se aproximando) e índice de aproveitamento no curso 51 
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poderão ser levadas em consideração. O que ocorrer 3: A pedido de Angela, Dalva 52 
apresentou um questionamento acerca da possibilidade de manutenção de bolsa após a 53 
defesa de dissertação de um estudante do PPGAA. Entendendo que as regras da CAPES 54 
precisam ser seguidas, o Colegiado aponta a impossibilidade da manutenção dessa bolsa 55 
após a defesa em questão. O que ocorrer 4. Monique apresentou o convite elaborado 56 
pela pesquisadora Flávia Charão ao PPGAA na composição de um Dossiê da Revista 57 
Desenvolvimento Rural Interdisciplinar (do Programa de Pós-Graduação em 58 
Desenvolvimento Rural) e mencionou a possibilidade desse dossiê ser produto de um 59 
seminário envolvendo todos os colegas do PPGAA ou INEAF. O que ocorrer 5: Mauro 60 
comunicou a organização do livro “Comida de quilombo no Brasil: saberes e práticas 61 
alimentares em múltiplos territórios”, oriundo das pesquisas e ações coordenadas por 62 
Flávio, e destacou a importância de refletir-se sobre possíveis articulações, bem como 63 
não sombreamentos, acerca dos trabalhos que podem ser publicados na Revista 64 
Desenvolvimento Rural Interdisciplinar e no referido livro. O que ocorrer 6: Manoel 65 
destaca a importância do bazar realizado pelos estudantes, na UFPA, com o propósito de 66 
colaborar com os colegas do PPGAA que se encontram sem bolsa. E comunica também 67 
a existência de uma “caixinha” na qual podem ser depositadas doações com a mesma 68 
finalidade.  Desta forma, nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi encerrada e a 69 
ata lavrada por mim, Dalva Maria da Mota e assinada pelos participantes da reunião 70 
abaixo 71 
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