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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO AMAZÔNICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES 

EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURAS FAMILIARES 

MESTRADO E DOUTORADO EM AGRICULTURAS FAMILIARES E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Ata de Reunião Ordinária do Colegiado – PPGAA, 

Realizada em 18 de maio de 2020. 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

No dia dezoito de maio de dois mil e vinte, 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, 

Marc Piraux, Sônia Magalhães, Dalva Mota,  Flávio Barros, Maurício Torres e técnico 

administrativo Carlos Murilo Souza.  A reunião foi realizada via remoto (e mail) devido 

a pandemia Covid-19, que de acordo com a orientação devemos manter o 

distanciamento social. Os pontos de pauta para deliberação foram os seguintes: 1. 

Balanço das defesas/qualificações e prorrogações: 2. Portaria no. 55 – Capes: 3. 

Situação atual das bolsas do PPGAA: 4. Relatório Capes - Sucupira: 5. Orientações 

dos alunos (Turmas 2019/2020 – Mafds/Dafds): 6. Bancas/qualificações. 1. Balanço 

das defesas/qualificações e prorrogações: Foi enviada anexa uma planilha do balanço 

das defesas (turma Mafds 2018) e qualificações (turma Mafds 2019). 23 alunos (turma 

2018), 7 alunos defenderam, 4 estão agendados para o mês de maio e 2 estão no prazo, 

devido às circunstâncias de licenças. As qualificações estão mais em dia, faltando 

apenas 2 discentes agendar suas qualificações. Os alunos cujos nomes estão em amarelo 

(sem data agendada) na planilha anexa devam enviar uma carta solicitando mais prazo e 

explicando os motivos específicos do atraso para a coordenação com cópia para a 

secretária (angelamay@ufpa.br e mafds@ufpa.br).  A carta deve ser assinada (digital) 

pelo aluno e orientador principal. A coordenação incentiva vivamente o 

acompanhamento próximo dos alunos pelos orientadores para animá-los e ajudar a 

manter o “equilibro” nestes tempos difíceis. Também sabe que contará com o esforço de 

tod@s para a continuação e conclusão dos trabalhos. 2. Portaria no. 55 – Capes: Capes 

anunciou no dia 30 de abril de 2020, através da portaria DOU, 55 que o tempo de 

titulação não será considerado como um critério de avaliação neste ciclo que fecha no 

final de 2020 (veja: https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-

duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado). A portaria 55 também dá a opção de 

prorrogar as bolsas por mais 03 meses para as turmas afetadas pela pandemia. A docente 

Angela esclarece que a possibilidade de prorrogar bolsas não impacta (aumenta) cota de 

bolsas no programa. 3. Situação atual das bolsas do PPGAA: A Capes revogou 

parcialmente a portaria 34, que resultou na corte de sete de bolsas Capes destinadas ao 

PPGAA. Atualmente, no Programa temos 18 bolsas Capes e 11 bolsas do Cnpq. Porém, 

07 bolsas Capes permanecem na categoria de “empréstimo” e, se não houver outras 

modificações, estas 07 bolsas serão recolhidas depois de 24 meses (quando os alunos 

que as recebem cumprirem os seus prazos).  4. Relatório Capes - Sucupira: A entrega do 

relatório foi adiada para o dia 05 de junho de 2020. Este tempo será aproveitado para 

incluir mais produções dos discentes/egressos, sendo que a maioria mandou suas 

informações recentemente. Se algum docente desejar incluir uma produção que ainda 
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não foi cadastrada, por favor, faça na semana que vem e avise a coordenação da 

alteração no lattes. 5. Orientações dos alunos (Turmas 2019/2020 – Mafds/Dafds): Foi 

enviada novamente a relação das orientações das novas turmas (2020). A coordenação 

recomenda que os orientadores entrem em contato regularmente com os alunos, fazendo 

sugestões de leituras para eles irem pensando nos possíveis temas de pesquisa. Para a 

turma de Mafds 2019, que está qualificando agora, devemos começar em pensar em 

possíveis modificações dos projetos que não envolvem pesquisa de campo em 

comunidades vulneráveis (que são quase todas elas) ou maneiras de fazer campo com 

segurança ou até aproveitar de dados já coletados. É muito importante começar pensar 

nestas possibilidades diante da gravidade da situação no estado do Pará. 

Bancas/qualificações aprovadas ad referendum para o mês de maio de 2020: Discente 

Raquel de Jesus Costa, Título do Trabalho: “Um conhecido estranho”: relações de 

sociabilidade sob influência da dendeicultura na vila Forquilha, Tomé Açu – Pará. 

Composição da Banca como Presidente: Dra. Dalva Maria da Mota, examinador 

Externo: Dr. Jaime Santos Junior (PPGS- UFPR), Examinador Interno: Dr. Maurício 

Torres e Membro Suplente: Dr. Aldrin Mario da Silva Benjamin (IFPA-Campus 

Cametá), Data: 29/05/2020. Discente Helton Kania Andreata, Título do Trabalho:  Ação 

coletiva e Sistemas Agroflorestais na comunidade São Manoel, Quilombo Jambuaçu, 

Moju/PA. Composição da Banca como Presidente: Profa. Dra Dalva Maria da Mota, 

Examinadora Externa: Dra Emilie Coudel (CIRAD), Examinador Interno: Prof. Dr. 

Heribert, Membro Suplente: Profa. Dra. Maria do Socorro Ferreira (Embrapa Amazônia 

Oriental), Data: 22/05/2020, horário:14:00. As seguintes solicitações de qualificações 

foram aprovadas ad referendum pela coordenação: Discente Manoel Fagno Aviz, Título 

do Trabalho: Práticas de uso e manejo associados à fauna em um território quilombola 

no Nordeste do estado do Pará. Composição da Banca pelo Presidente: Prof. Dr. Dídac 

Santos Fita, Examinador Interno: Prof. Dr. Flávio Bezerra Barros, Examinador Externo: 

Prof. Dr. Juarez Carlos Brito Pezzuti (NAEA-UFPA), Membro Suplente: Prof. Dr. 

Carlos Valério Gomes, Data: 27/05/2020, Horário: 10:00 horas. Discente Tayara Silva 

Costa, Título do Trabalho: Em terra de preto, animais e plantas são remédios: Uso e 

manejo de recursos naturais para as práticas de cura no quilombo Menino Jesus de 

Pitimandeua, Inhangapi - PA. Composição da Banca como Presidente: Prof. Dr. Dídac 

Santos Fita, Examinador Externo: Prof. Dr. Bernardo Tomchinsky (UNIFESSPA), 

Examinador Externo: Prof. Dr. Emmanuel Duarte Almada (UEMG) e Membro Suplente: 

Prof. Dr. Carlos Valério Gomes, Data: 27/05/2020,   Horário: 14:00 horas. Discente 

Lucas Gabriel da Silva Moraes, Título do Trabalho: O movimento sindical rural e os 

desafios do engajamento: as motivações dos agricultores familiares em Tomé-Açu (PA). 

Composição da Banca pelo Presidente: Prof. Dr. Heribert Schmitz, Examinador Externo: 

Prof. Dr. Luis Fernando Cardoso e Cardoso (PPGCP/IFCH), Examinadora Interna: 

Profa. Dra Dalva Maria da Mota e Membro Suplente: Profa. Dra. Patrícia da Silva 

Santos (PPGSA/IFCH), Data: 18/05/2020, Horário: 17hs. Discente Natália Lima Maia, 

Título do Trabalho: Gênero e Gerações no Manejo do Fogo e Controle de Impactos do 

Incêndios Florestais nas Comunidades da Resex Tapajós-Arapiuns. Composição da 

Banca como Presidente: Profa. Dra Angela May Steward, Examinadora Externa: Profa. 

Dra. Joice Ferreira (Embrapa Oriental), Examinadora Interna: Profa. Dra. Monique 

Medeiros e Membro Suplente: Profa. Dra. Lívia Navegantes, Data: 19/05/2020, Horário: 

17hs. Deliberações: A aprovação de bancas de qualificação e defesa vai continuar sendo 

feita pela coordenação ad referendum durante a suspensão das atividades presenciais na 

ausência sendo registradas nas atas mensais do colegiado. Para o colegiado de junho, 

faremos uma reunião pelo Zoom ou outra plataforma. Desta forma, nada mais havendo 

para ser tratado, a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Carlos Murilo Ferreira 

de Souza e assinada pelos participantes da reunião abaixo 
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