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REUNIÃO VIRTUAL
No dia dois de setembro 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, Monique Medeiros,
Sônia Magalhães, Maurício Torres, Carlos Valério, Gustavo Goulart, Dalva Mota,
Didac Santos, William Santos, Roberto Porro, Gustavo Goulart, Livia Navegantes,
discentes Luiz Neves e técnico administrativo Carlos Murilo Souza. A reunião foi
realizada via remoto (Plataforma Google Meet) 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. Homologação da ata anterior. 2. Homologação
de banca de defesa. 3. Solicitação de co-orientação. 4. Organização de evento científico
(Foro Internacional de Pesca).5. Balanço do edital bolsas – Cnpq. 6. Formação de
comissão qualificação doutorado. 7. Uso dos recursos da Proap (Capes). 8. Calendário
de disciplinas ERE. 9. Prorrogação GESAM. 10. O que ocorrer. 1. Homologação da ata
anterior: Foi lida pelos membros do colegiado a ata da reunião ordinária do mês de
agosto de 2020 e na sequência sua aprovação. 2. Homologação de banca de defesa:
Discente: Sueyla Malcher Bezerra, Título Do Trabalho: Agrobiodiversidade Das Plantas
Alimentícias, Como Garantia Da Autonomia Alimentar Na Comunidade Deus Ajude,
Salvaterra – Ilha Do Marajó – Pará. Composição da Banca: Presidente: Prof. Dr. Luis
Mauro Santos Silva (PPGAA/INEAF/UFPA) Membro Titular: Profa. Dra. Ângela May
steward (PPGAA/INEAF); Membro Titular Externo: Prof.(a) Dr.(a) Ivanira Amaral Dias
(Instituto de Ciências da Saúde, Faculdade de Nutrição/UFPA); Membro Suplente: Prof.
Dr. Didac Santos Fita (PPGAA/INEAF/UFPA); Local: Defesa Remota (on line) em
Plataforma digital; Data: 08/10/2020. Horário: 9h00 horas. 3. Solicitação de coorientação: Foi solicitada, via carta, ao colegiado a oficialização da co-orientação do
discente Andrey Souza pela professora Monique Medeiros, após as justificativas, a coorientação foi aprovada pelos membros presentes. 4. Organização de evento científico
(Foro Internacional de Pesca): O docente Gustavo Goulart informou que foi convidado
a participar da organização do evento “Foro Internacional de Pesca” que ocorrerá dia
04/09/2020 e solicita ao colegiado o uso do nome do programa para inserir na
divulgação e certificação do evento o que foi aprovado pelo colegiado. 5. Balanço do
edital bolsas – Cnpq: Os docentes Angela, Monique, Heribert, Dalva e Roberto estão
produzindo uma primeira proposta do projeto que irá ser submetido à concorrência de
Bolsas CNPq a partir do próximo ano. A proposta foi enviada para os demais docentes
para consulta e ajustes. Nas próximas reuniões do colegiado será apresentada a proposta
finalizada. 6. Formação de comissão qualificação doutorado: Foi montada uma
comissão para discutir o formato da qualificação para o curso de Doutorado. Será
elaborada uma proposta para posteriormente ser apresentada ao colegiado. A comissão é
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formada pelos docentes Lívia Navegantes, Maurício Torres e Dalva Mota. 7. Uso dos
recursos da Proap (Capes): A coordenadora, Angela May, expôs que devido à
Pademia Covid- 19, o recurso PROAP disponibilizado pela CAPES foi reduzido e
limitado a alguns tipos de gastos, como serviços técnicos e custeio. Com isso, ela
sugeriu que fossem realizados gastos com impressões de material de apoio para as
disciplinas que retornarão de forma emergencial, como impressão de textos e apostilas.
Sugeriu também a impressão de material gráfico como livros e cartilhas. As propostas
deverão fazer parte de um processo instruído pela CPGA da unidade. Nos próximos dias
serão enviadas as propostas pelos docentes para dar prosseguimento na realização do
gasto. 8. Calendário de disciplinas ERE: A coordenadora, Angela May, circulou, via
email, o calendário adaptado ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) contendo as aulas
com as disciplinas obrigatórias do MAFDS e DAFDS e solicitou àqueles que quisessem
ofertar disciplinas optativas fizessem a inserção no calendário. Mesmo com o retorno via
remoto, nenhum discente é obrigado fazer as disciplinas durante o período do ERE,
sendo possível fazer na próxima oferta. Com base das consultas com as turmas, foi
colocada uma disciplina por vez (por turma), sendo as sessões sincrônicas somente uma
vez por semana devido às dificuldades de acesso à internet de alguns alunos
(principalmente no Mafds). O calendário foi aprovado pelo colegiado. 9. Prorrogação
GESAM: O docente Carlos Valério, coordenador da especialização em Gestão em
Sistemas Agroextrativistas Para Territórios de Uso Comum na Amazônia (GESAM),
solicitou ao colegiado a aprovação da prorrogação do curso. O docente enviou uma
justificativa, via carta, em que, dentre outras, considerando algumas questões tais como,
desmobilização da turma, três alunos com todos os créditos de disciplinas que não
conseguiram finalizar a primeira versão do TCC, preparação de um seminário virtual de
quatro dias, novos prazos para segunda correção dos trabalhos, data para entrega do
TCC final, e elaboração e envio do relatório final do curso. Com isso solicita que o
período de prorrogação seja durante todo o período de Ensino Remoto Emergencial
(ERE) estabelecido na resolução do CONSEPE. O cronograma específico será definido
em diálogos com os estudantes, buscando garantir os princípios de participação
estudantil enfatizados na resolução. Após a discussão do tema, os membros dos
colegiado aprovaram a prorrogação. 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

Angela May Steward

Roberto Porro

Monique Medeiros

Didac Santos

Lívia Navegantes

Dalva Mota

Maurício Torres

Sônia Magalhães

William Santos

Carlos Murilo Souza

Luiz Neves
2

3

