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Ata de Reunião Ordinária do Colegiado – PPGAA,
Realizada em 10 de junho de 2020.
REUNIÃO VIRTUAL
No dia dez de junho de dois mil e vinte, às 09:30 horas, reuniu-se virtualmente, o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas, tendo a
presença dos seguintes membros: professores, Angela May Steward, Luis Mauro,
Monique Medeiros, Noemi Porro, Katiane Silva, Carlos Valério, Flávio Barros,
Maurício Torres, William Santos, Sônia Magalhães, Gustavo Goulart, Roberto Porro,
Dídac Santos, Dalva Mota discentes Evandro Neves, Karla Santos, Rayssa Moraes e
técnico administrativo Carlos Murilo Souza. A reunião foi realizada via Google Meet
devido à pandemia Covid-19, que de acordo com a orientação da reitoria da UFPA
devemos manter o distanciamento social. Os pontos de pauta para deliberação foram os
seguintes: 1. Homologação de qualificações; 2. Homologação de bancas; 3. Realização
da "I Webinar em Oceanografia Socioambiental: Diálogos e envolvimentos desde o sul
global"; 4. Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG Amazônia - Legal)
Edital no 13/2020 da Capes; 5. Balanço de defesas e qualificações (turmas 2018 e 2019);
6. Prorrogação de bolsas Capes/Portaria, no. 55, Capes; 7. Coleta Capes 2019/Sucupira;
8. Produções de livros e trabalhos técnicos, anos 2017, 2018, 2019 (Sucupira); 9.
Retomada gradual das atividades do PPGAA; 10. O que ocorrer. 1. Homologação de
qualificações; 2. Homologação de bancas: Foi homologada a banca de defesa final do
discente Victor Miranda Leão, Título Do Projeto:
"Agrobiodiversidade E
Socioeconomia Na Comunidade Quilombola De Providência, Salvaterra, Marajó – Pa",
Orientadora: Profa. Dra. Angela May Steward (Ppgaa/Ufpa), Examinadora Externa:
Profa. Dra. Flávia Cristina Araújo Lucas (Ciências Naturais/Uepa), Examinador Interno:
Prof. Dr. Flávio Bezerra Barros (Ppgaa/Ufpa), Examinador Suplente: Prof. Dr. Dídac
Santos Fita (Ppgaa/Ufpa). Ocorrerá Às 17:00 Do Dia 15 De Junho De 2020, Via
Parecer. 3. Realização da "I Webinar em Oceanografia Socioambiental: Diálogos e
envolvimentos desde o sul global": O docente Gustavo Goulart submeteu ao colegiado
uma proposta de evento e solicita o apoio do INEAF. O evento se chama "I Webinar em
Oceanografia Socioambiental: Diálogos e envolvimentos desde o sul global", o qual
reunirá pessoas que trabalham área de oceanografia com enfoque em povos e
comunidades tradicionais de áreas costeiras e extrativistas marinhos tanto no norte
quando no restante do país. As mesas que tratam de povos e comunidades tradicionais
de áreas costeiras e extrativistas marinhos interessam diretamente o INEAF. O evento
está programado para 2 de julho com sua abertura mostrando a proposta do evento, as
mesas temáticas acontecerão de 6 a 17 de julho e o encerramento em 24 de julho em
uma live. O apoio que o docente solicitado do Programa é referente à certificação e
divulgação. Os membros do colegiado aprovaram a proposta e ficou acordado que o
docente Gustavo irá enviar a programação e na sequência verificar como o setor de
comunicação do instituto pode operacionalizar este apoio. 4. Programa de
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Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG Amazônia - Legal) Edital no 13/2020
da Capes: A docente Dalva Mota informou sobre a formulação de uma proposta de
projeto que será submetida internamente à UFPA a qual faz parte de uma chamada a
nível nacional da CAPES do edital do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação
(PDPG Amazônia - Legal). A UFPA irá escolher três programas de pós graduação em
uma concorrência interna, por meio da PROPESP. Ficaram à frente na formulação do
projeto os professores Monique Medeiros, Sônia Magalhães, Dídac Santos, Angela
Steward, Flávio Barro, Maurício Torres e Dalva Mota. Com isso, delimitou-se o tema
em "Uso sustentável da agrobiodiversidade valorizando a questão alimentar no cenário
Pós Pandemia". Ficou acordado que uma versão do projeto irá circular, via email, nos
próximos dias. 5. Balanço de defesas e qualificações (turmas 2018 e 2019): a
coordenadora Angela May explanou, por meio de uma planilha consolidada, a situação
das defesas finais de dissertação da turma MAFDS 2018 e qualificação dos discentes da
turma MAFDS 2019. A planilha demonstrava as defesas já realizadas e agendadas e da
mesma forma com as qualificações. A maioria dos alunos da turma MAFDS 2019 já
qualificaram, restando apenas dois discentes, os quais já sinalizaram que qualificarão em
breve. Porém, até o momento da reunião, apenas 8 discentes haviam defendido suas
dissertações, restando ainda 13 discentes para defender, destes 13, dois justificam a
prorrogação devido ao trancamento ou à licença maternidade. 6. Prorrogação de bolsas
Capes/Portaria, no. 55, Capes: A coordenadora informou aos membros do colegiado
sobre a possibilidade de prorrogação das bolsas CAPES por mais 3 meses após a
finalização das mesmas devido ao contexto de Pandemia COVID-19. A orientação era
de que cada aluno seria avaliado individualmente e, assim, constatada a necessidade de
renovação, levando em conta a situação da pesquisa, escrita da dissertação e toda
dificuldade encontrada nesse momento de crise global. Foi discutida a possibilidade de
fazer prorrogação de forma geral para todas as bolsas vigentes do programa, mas isso
não torna obrigatório cumprir à risca todos os três meses de prorrogação, possibilitando
avaliar próximo ao fim deste prazo a situação real do discente com necessidade de fato
de prorrogação ou então fazer na sequência a troca para no novo discente do programa
apto a receber a bolsa. 7. Coleta Capes 2019/Sucupira: A coordenadora do PPGAA,
Angela Steward, fez um apanhado geral sobre a finalização do preenchimento do
relatório Sucupira 2019. A docente comentou sobre a dificuldade de conseguir as
informações para o preenchimento e, com isso, reforçou aos docentes do programa da
importância de manter os currículos Lattes atualizados e também de atender as
demandas de informações realizadas realizadas via email, pois a demora em respondêlos pode acarretar um atraso em todo o processo. Também foi sugerida a formação de
uma comissão que ficaria encarregada de fazer um acompanhamento dessas atualizações
durante o ano todo, o que seria discutido nas próximas reuniões. 8. Produções de livros
e trabalhos técnicos, anos 2017, 2018, 2019 (Sucupira): A Capes informou que o
sistema Sucupira está aberto para complementações de informações referentes às
publicações de livros e produções técnicas de 2017, 2018 e 2019. Houve reformulação
no preenchimento destas informações e com isso será necessária a complementação. A
coordenação enviará para cada docente um formulário a ser preenchido com as
informações necessárias. A docente Angela informa que o prazo final é até 31 de julho e
que estará de férias neste período, deixando a coordenação do processo a cargo do
docente William Assis e a operacionalização será efetuada pela secretaria do programa.
9. Retomada gradual das atividades do PPGAA: A docente Angela informou que
existe uma certa inquietação dos alunos sobre a possibilidade de retomada das atividades
do programa no contexto da Pandemia Covid-19. O assunto foi discutido pelos membros
do colegiado que deliberou como encaminhamento aguardar as discussões em âmbito
geral da UFPA e também do INEAF. Será realizada uma enquete com todos os discentes
do Instituto em relação a situação quanto ao acesso à internet para poder subsidiar as
medidas futuras. Desta forma, nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi
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encerrada e a ata lavrada por mim, Carlos Murilo Ferreira de Souza e assinada pelos
participantes da reunião abaixo

Angela May Steward

Katiane Silva

Carlos Valério
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Flávio Barros

Noemi Porro
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