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REUNIÃO VIRTUAL
No dia sete me março 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, Katiane Silva, Roberto Porro, Dídac Santos, Gustavo
Goulart, William Santos, Heribert Schmitz, Maurício Torres, discentes Andrey Souza,
Juliana Serra, Diocélia Nascimento, Mairon Furtado, Nathália Obando, Karla Santos,
Arthur Brito 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. Homologação de dissertação; 4. Solicitação de co-orientação; 5.
Relatórios de acompanhamento dos discentes do PPGAA; 6. Carta solicitando a oferta
de uma turma de mestrado no campus Cametá da UFPA; 7. Relatório Capes - Sucupira
2020; 8. Reflexões/avaliações sobre as aulas remotas no PPGAA; 9. O que ocorrer. 1.
Homologação da ata anterior: Foi lida pelos membros do colegiado a ata da reunião
ordinária do mês de março de 2020 e na sequência sua aprovação. 2. Homologação de
banca de defesa: Foi aprovada a banca examinadora da defesa final de dissertação de
Tasseli Figueiredo dos Santos, intitulada “Agrobiodiversidade e as relações de trocas
entre agricultores familiares que possuem sistemas agroflorestais na região de Itabocal,
Irituia (PA)” constituída pelos membros: Profa. Dra. Angela May Steward (Orientadora
e Presidente), Profa. Dra. Emilie Coudel (Examinadora Externa), Prof. Dr. Dídac Santos
Fita (Examinador Interno) e Profa. Dra Lívia Navegantes-Alves (Examinadora
Suplente), via Google Meet, no dia 30 de abril de 202. 3. Homologação de dissertação:
Foi homologada a dissertação da discente Aline Souza Nascimento. 4. Solicitação de
co-orientação: A docente Dalva Mota solicitou a inclusão do docente Oriel Figueira De
Lemos como co-orientador do discente Rafael Rabelo Ferreira Da Silva. A solicitação
foi aprovada pelos membros do colegiado. 5. Relatórios de acompanhamento dos
discentes do PPGAA: A comissão de acompanhamento dos discentes fez uma
atualização do levantamento de relatórios entregues pelos discentes. O docente Dídac
Santos, membro da comissão, apresentou a parte quantitativa do levantamento e o índice
de entrega dos relatórios pelos discentes. Nas turmas do MAFDS houve um bom índice
de entregas, nas turmas do DAFDS, na turma 2019 houve 100% de entrega, entretanto
na turma de 2020 57% apenas de entrega. Haverá um novo prazo para os discentes que
ainda não entregaram, contando com o apoio da secretaria para o envio do novo email
em nome da coordenação e da comissão. A docente Lívia Navegantes esclarece que o
segundo momento será a análise qualitativa dos relatórios e a tratativa dos casos
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individualizados dos alunos com suas dificuldades e na próxima reunião trazer um novo
apanhado dos trabalhos da comissão. O discente Andrey Souza propôs a inclusão de um
discente na comissão de acompanhamento dos discentes, os presentes concordaram e
ficou encaminhado que na próxima reunião será apresentado um nome escolhido pelos
discentes para inserção na comissão e modificação da portaria. 6. Carta solicitando a
oferta de uma turma de mestrado no campus Cametá da UFPA: A coordenadora,
Angela May, informou que o programa recebeu uma carta da faculdade de agronomia do
Campus da UFPA em Cametá para uma possível oferta de uma turma de mestrado nesse
Campus. A docente Lívia Navegantes comenta que nesse momento é difícil pensar em
uma oferta de uma nova turma de mestrado, o que é reforçado pelo docente Luis Mauro.
O docente Flávio sugere que a carta do pedido circule para que todos saibam exatamente
qual o conteúdo do pedido e a modalidade de oferta solicitada. A docente Dalva Mota
concorda que o momento é delicado e a demanda de trabalho dos professores está
preenchida e sugere que a resposta não seja um não definitivo e, sim, voltar no futuro
para a discussão com a possibilidade de reavaliação do pedido. O docente Flávio propôs
realizar uma reunião com o diretor do Campus de Cametá para discutir o assunto. A
docente Angela May solicitou a ajuda da direção também, pois envolve o instituto e a
pós-graduação e finalizou o ponto dizendo que irá circular a carta em breve para
conhecimento de todos. 7. Relatório Capes - Sucupira 2020: A coordenadora, Angela
May, informa o andamento do preenchimento do relatório Sucupira 2020, agradece a
colaboração dos docentes por enviarem as planilhas solicitadas por email. Angela May
comenta que este ano a participação dos egressos tem um destaque maior, com isso foi
enviada uma enquete para o email dos egressos dos últimos 5 anos, tendo uma boa
resposta até o momento, faltando ainda por volta de 40 egressos. Com isso, foi solicitada
a colaboração dos orientadores para reforçar junto a este egressos a importância do
preenchimento. A docente também informou que a produção dos docentes já está quase
toda consolidada na plataforma e que ainda irá precisar de informações para o
preenchimento da parte qualitativa e a escolha e justificativa das produções mais
relevantes de cada professor. 8. Reflexões/avaliações sobre as aulas remotas no
PPGAA; 9. Pauta unificada dos discentes: Por conta da similaridade dos assuntos, os
pontos 8 e 9 foram discutidos em conjunto. Os discentes enviaram como pontos de
pauta: A possibilidade de gravação das aulas, obrigatoriedade da aula síncrona, materiais
digitalizados com disponibilidade antecipada, trabalho de campo, estágio docência,
disponibilização das ementas das disciplinas e prorrogação da qualificação (caso a caso,
ou geral) - mês de setembro. O representante discente, Andrey Souza, compartilhou
alguns relatos de outros discentes sobre a atual situação relativa à saúde, desempenho
acadêmico, necessidades e dificuldades tanto na vida pessoal como na vida acadêmica.
Os relatos são de preocupação, medo, discentes e familiares doentes, dificuldade de
acompanhar as aulas remotas, fazer os trabalhos e etc. A coordenadora, Angela May,
esclareceu que alguns destes pontos já foram tratados em reuniões passadas e explicou
como ficou deliberado. O estágio docência poderá ser realizado de forma remota,
inclusive nas disciplinas ofertadas pela graduação do INEAF. As defesas e qualificações
foram prorrogadas por três meses para todos sem a necessidade de solicitação, caso seja
necessário um prazo maior, deverá ser enviada a solicitação ao colegiado para a
possibilidade de prorrogação caso a caso. O trabalho de campo não está podendo ocorrer
por conta da Pandemia e os recursos que serão liberados não permitem o gasto com
viagem e deslocamento, levando em consideração como foi no ano de 2020. A
disponibilização das ementas das disciplinas será atendida, pois o site do programa está
em processo de atualização e futuramente as ementas estarão todas disponíveis.
Prosseguindo com a discussão, Angela May reforça que os discentes podem se
aproximar da coordenação, procurar apoio e relatar suas dificuldades, pois todos os
docentes estão se empenhando da melhor forma amenizar o que tem acontecido com
todos e que não está fácil para os docentes também. O diretor do INEAF, William Assis,
corrobora com as fala da coordenadora do PPGAA e confirma que todos os docentes
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estão fazendo o possível para ajudar os discentes e não prejudica-los com o ensino
remoto. O professor William Assis se solidarizou com todos os discentes que perderam
algum ente querido. A docente Dalva Mota faz um balanço positivo da turma 2021 de
metodologia científica que está encerrando nos próximos dias. Relatou que os trabalhos
foram entregues no prazo, frequência está em um nível aceitável e a avaliação das
resenhas foram boas. Elogiou o esforço da turma mesmo diante de toda a dificuldade do
momento. A docente Livia Navegantes sugeriu fazer uma reunião para tratar de uma
forma ampla toda a situação atual junto com os docentes e traçar diretrizes para utilizar
diante das circunstâncias que estão surgindo devido à suspensão das aulas presenciais,
ao ensino remoto, aos prazos e etc. Sobre a obrigatoriedade da gravação das aulas, a
docente Angela May comenta que esse tipo de deliberação não pode ocorrer no nível de
colegiado, pois faz parte da autonomia do professor e que somente ele pode decidir. O
docente Luis Mauro concorda com a fala da Angela May e sugere que os discentes leiam
as resoluções da universidade sobre o atual ensino, pois existe um respaldo legal e que
os estudantes não serão prejudicados. O docente Flávio Barros sugeriu fazer uma
reunião ampliada entre alunos e docentes para discutir as dificuldades tanto dos docentes
como dos discentes de uma forma metodologicamente organizada e com elementos mais
robustos para definir estratégias. A docente Dalva Mota sugeriu como encaminhamento
em relação aos discentes que se sentem afetados de diversas formas pela Covid-19 uma
tratativa de forma individual. Ficou encaminhado que os alunos afetados pela Covid-19
devem procurar os docentes e coordenação para cada caso ser analisado individualmente
e firmou-se um compromisso de que nenhum discente ficará para trás e não ficará
prejudicado. Também será marcada posteriormente uma reunião ampliada para discutir
como pauta única o atual cenário e as melhores formas de lidar com as circunstâncias
que têm aparecido. 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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