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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 04 de novembro de 2020. 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

No dia quatro de novembro de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, às 9 horas, o 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas, tendo a 

presença dos seguintes membros: professores, Angela May Steward, Dalva Mota, Luis 

Mauro, Monique Medeiros, William Santos, Flávio Barros, Livia Navegantes, discente 

Maria das Graças e técnico administrativo Carlos Murilo Souza.  A reunião foi realizada 

remotamente, via Plataforma Google Meet, devido à Pandemia Covid-19, que de acordo 

com a orientação deve-se manter o distanciamento social. Os pontos de pauta para 

deliberação foram os seguintes: 1. Homologação da ata anterior. 2. Homologação de 

banca de defesa. 3. Normas bibliográficas do Ineaf. 4. Proposta de modificação da 

Resolução de credenciamento e descredenciamento dos docentes do PPGAA. 5. 

Comissão qualificação doutorado. O que ocorrer. 1. Homologação da ata anterior: Foi 

lida pelos membros do colegiado a ata da reunião ordinária do mês de outubro de 2020 e 

na sequência sua aprovação. 2. Homologação de banca de defesa: Discente: Khety 
Elane Holanda De Oliveira, intitulada: “A ação coletiva de agricultores familiares 
integrados à dendeicultura: um estudo de caso na Associação dos Moradores e 
Agricultores Familiares da Região do Igarapé-Açu de Baixo, em Irituia-Pará” 
constituída pelos membros: Prof. Dr. Heribert Schmitz (Orientador e Presidente), 
Profa. Dra. Danielle Wagner Silva (Examinadora Externa), Profa. Dra. Dalva Maria 
da Mota (Examinadora Interna) e Profa. Dra. Angela May Steward  (Membro 
Suplente), ocorrerá remotamente, no dia 17 de novembro de 2020, às 14:00h. 
Discente: Letícia Malcher Cardoso, intitulada: ““Da Floresta Ao Mar”: Participação e 
Gestão de Uma Recém-Criada Reserva Extrativista Marinha no Nordeste Paraense” 
constituída pelos membros: Prof°. Dr Carlos Valério Aguiar Gomes  (Orientador e 
Presidente), Prof°. Dr Thomas Ludewigs  (Examinador Externo), Profa. Dra. Nelissa 
Peralta Bezerra (Examinadora Externa) e Profa. Dra. Angela May Steward 
(Examinadora Suplente), ocorrerá remotamente, no dia 04 de dezembro de 2020, 
às 10 horas. 3. Normas bibliográficas do Ineaf: A docente Dalva Mota sugere que seja 

unificada a ABNT como única norma utilizada pelo INEAF. Será feita uma verificação 

no site do programa em busca de divergências. Será consultado o docente Maurício 

Torres para ajudar nessa unificação. 4. Proposta de modificação da Resolução de 

credenciamento e descredenciamento dos docentes do PPGAA: Este ponto de pauta 

foi adiado e a discussão será em uma reunião futura. O que ocorrer: Proposta 

qualificação doutorado: A docente Dalva Mota fez uma breve explanação sobre o 

formato da qualificação para o curso de doutorado do programa. Falou que o discente 

deve apresentar um projeto de pesquisa e apresentar até o fim de fevereiro com professor 

externo e interno, após isso, em maio, o discente deve apresentar uma parte da tese. A 
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docente está trabalhando em uma proposta consolidada que será apresentada ao 

colegiado em breve. Com isso, ficou deliberada a aprovação do prosseguimento da 

comissão em fazer a proposta e em breve será apresentada a proposta detalhada e a 

forma de operacionalização. 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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