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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 03 de FEVEREIRO de 2021. 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

No dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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, Flávio Barros, Livia Navegantes, Dídac Santos, Carlos 

Valério, Sônia Magalhães, Heribert Schmitz, Maurício Torres, discente Pamela Bahia 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 dissertações; 3. 

Homologação da banca final dissertação; 4. Troca de orientação; 5. Programa Bolsa 

Sanduíche (Capes); 6. Acompanhamento dos discentes do PPGAA; 7. Comissão de 

credenciamento dos docentes do PPGAA; 8. Calendário de oferta de disciplinas do 

primeiro semestre de 2021 – PPGAA; 9. Relação das orientações das turmas de 2021 

(Mafds/Dafds). 10. O que ocorrer. 1. Homologação da ata anterior: Foi lida pelos 

membros do colegiado a ata da reunião ordinária do mês de dezembro de 2020 e na 

sequência sua aprovação. 2. Homologação de dissertações: Foram homologadas as 

dissertações dos discentes: Helton Kania Andreata, Antonio Eduardo Gomes Monteiro, 

Mario Morais Oliveira Neto e Raquel De Jesus Costa. Conforme discussão dos membros 

do colegiado, ficou acordado que as dissertações impressas serão entregue com no 

mínimo a assinatura do presidente da banca de defesa de for forma mecânica, enquanto 

durar a Pandemia. 3. Homologação da banca final dissertação; Discente: Aline Souza 

Nascimento, título do projeto: “Ação Coletiva E Cooperativismo no Médio Mearim-Ma: 

A Iniciativa da Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do 

Junco e Lago dos Rodrigues (Coppalj)”, Orientador: Prof. Dr. Roberto Porro  

(PPGAA/EMBRAPA),Examinador Externo: Prof. Dr. Benjamin Alvino De Mesquita 

(PPGDSE/UFMA), Examinadora Interna: Profa. Dra. Noemi Sakiara Miyasaka Porro 

(PPGAA/UFPA), Examinador Suplente: Profa. Dra. Dalva Maria Da Mota 

(PPGAA/EMBRAPA), ocorrerá virtualmente, no dia 26 de fevereiro de 2021. 4. 

Troca de orientação: O discente Andrey Mendonça De Souza, antes orientado pelo 

docente Didac Santos Fita, passa a ser orientado pelo docente Gustavo Moura. 5. 

Programa Bolsa Sanduíche (Capes): A docente Angela May relatou sobre o edital de 

seleção interna com discentes interessados no Programa de Bolsa Sanduiche da Capes, 

informou que o programa deve enviar os aprovados internamente para seleção a nível da 

UFPA. A comissão responsável pela elaboração do edital interno é composta pelos 

docentes Angela May, Dalva Mota e Flávio Barros. 6. Acompanhamento dos discentes 

do PPGAA: A comissão de acompanhamento de bolsas composta pelos docentes Livia 

Navegantes, Maurício Torres, Gustavo Moura e Didac Santos apresentou o relatório 
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finalizado, o qual foi enviado anteriormente por email para todos. O relatório relativo ao 

ano de 2020 deverá ser entregue pelos discentes até o dia 26 de fevereiro de 2021. O 

relatório terá periodicidade de uma vez ano e os bolsistas deverão entregar a cada seis 

meses. A docente Lívia informa que, no ano de 2021, a alocação de bolsas ainda 

ocorrerá de acordo com a classificação do processo de seleção do programa. 7. 

Comissão de credenciamento dos docentes do PPGAA: A comissão de 

credenciamento e descredenciamento do PPGAA para 2021 foi formada pelos docentes 

Dalva Maria da Mota, William Santos de Assis e Didac Santos Fita. 8. Calendário de 

oferta de disciplinas do primeiro semestre de 2021 – PPGAA: Foi aprovado o 

calendário de ofertas do primeiro semestre de 2021 do programa, o qual doi circulado 

via email para os docentes. 9. Relação das orientações das turmas de 2021 

(Mafds/Dafds): A coordenadora do PPGAA, Angela May Steward, apresentou a 

planilha com as orientações dos novos discentes do mestrado e doutorado, nos próximos 

dias a planilha será consolidada e enviada para todos. 10. O que ocorrer: O docente 

Flávio Barros, sugeriu a inserção como pauta da próxima reunião do colegiado, a 

discussão da participação dos docentes em reuniões e atividades administrativas no 

programa. 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 

 

 

 

                                                                     


