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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 março de 2021. 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

No dia três de 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, discente Andrey Souza 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 dos resultados da seleção interna do PPGAA - Programa Bolsa Sanduíche 

(Capes); 4. Parecer do pedido de credenciamento docente; 5. Renovação do convênio – 

Ineaf/PPGAA – Embrapa; 6. Relatório Capes - Sucupira 2020; 7. Análise de 

conformidade e aderência de dissertações e teses do PPGAA à agenda institucional da 

Embrapa; 8. Participação dos docentes nas reuniões do colegiado e comissões do 

PPGAA; 9. O que ocorrer. 1. Homologação da ata anterior: Foi lida pelos membros do 

colegiado a ata da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2020 e na sequência sua 

aprovação. 2. Homologação de dissertações: Foi homologada a dissertação da discente 

Letícia Sales Da Costa Oliveira. 3. Homologação dos resultados da seleção interna do 

PPGAA - Programa Bolsa Sanduíche (Capes): o edital Programa De Doutorado 

Sanduíche No Exterior – 2021, Edital PDSE/CAPES 019/2020 tinha como proposta uma 

seleção interna coordenada pelos programas de pós-graduação da UFPA para a 

indicação de um discente, o qual o nome será enviado para a PROPESP até o dia 10/03, 

usando como parâmetro as diretrizes do edital CAPES. No PPGAA, houve um candidato 

inscrito, a comissão do programa fez a seleção e, após a análise, fez a recomendação de 

aprovar o discente Evandro Carlos Costa Neves e encaminhar a documentação para a 

pró-reitoria. Os membros do colegiado aprovaram a seleção. 4. Parecer do pedido de 

credenciamento docente: A comissão de credenciamento e descredenciamento obteve 

um pedido de credenciamento da docente Ruth Helena Cristo Almeida, docente da 

UFRA. A docente Dalva Mota, presidente da comissão, leu o parecer, o qual consta: A 

comissão avalia que a docente Ruth Helena tem o perfil profissional compatível com as 

linhas de pesquisa do PPGAA, mas a produção científica não corresponde a prevista na 

resolução considerando a pontuação dela que ficou em torno de 0,80 pontos/ ano 

referente aos anos 2018 e 2019 que é o período de avaliação, sendo a média do programa 

1,25, por essa condição a comissão não recomendou a aprovação da candidata. Após 

discussão dos membros do colegiado, o parecer foi aprovado. 5. Renovação do 

convênio – INEAF/PPGAA – Embrapa: A docente Dalva Mota, informou que está à 
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frente da renovação do convênio EMBRAPA com toda a UFPA, o termo aditivo está 

sendo finalizado. Foi aprovada a continuidade do convênio do INEAF/PPGAA com a 

Embrapa. Antes da próxima reunião do colegiado, será circulado por e-mail o termo 

completo para revisão e aprovação final. 6. Relatório Capes - Sucupira 2020: A 

coordenadora, Angela May, reforçou aos docentes sobre a importância de atualizarem 

seus currículos Lattes para o preenchimento do relatório Capes referente ao ano 2020. A 

coordenadora informou que haverá uma nova forma de avaliação, com isso, será enviado 

aos egressos um formulário para captação de informações que também constarão no 

relatório. A auto avaliação do programa será feita em forma de formulário que será 

circulado entre os docentes por e-mail. 7. Análise de conformidade e aderência de 

dissertações e teses do PPGAA à agenda institucional da Embrapa: O docente 

Roberto Porro contextualizou sobre os requisitos de alinhamento das dissertações e teses 

com os projetos de pesquisa os quais o orientador participe na EMBRAPA. Existe uma 

preocupação dos membros do PPGAA junto à EMBRAPA quanto à possibilidade de 

dissertações e teses sob orientação de docentes pesquisadores da Embrapa não se 

enquadrarem nesses requisitos exigidos pela instituição e, consequentemente, não serem 

registradas na base de dados institucional. O docente Flávio Barros sugere que, antes da 

aprovação da renovação do convênio, seja realizada uma reunião do colegiado e direção 

do INEAF com a chefia de pesquisa e desenvolvimento da EMBRAPA sobre os termos 

do novo aditivo do convênio e seja solicitado que a EMBRAPA considere como parte de 

sua agenda institucional as pesquisas acadêmicas sob orientação de pesquisadores 

docentes no PPGAA. Ficou encaminhado que será solicitada uma reunião com a direção 

do INEAF, coordenação do PPGAA e chefia de pesquisa e desenvolvimento da 

EMRAPA Amazônia Oriental para discutir os termos da renovação do convênio. 8. 

Participação dos docentes nas reuniões do colegiado e comissões do PPGAA: O 

docente Flávio Barros incluiu o ponto de pauta referente à participação de todos os 

docentes do programa em atividades administrativas e na composição das comissões, 

inclusive nas reuniões do colegiado. Foi proposto um levantamento sobre a participação 

dos docentes nas comissões dos últimos quatro anos, o docente Carlos Valério se propõe 

em ajudar juntamente com a secretaria para realização deste trabalho e futuramente fazer 

a análise sobre a participação de todos os docentes do 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 

 

 

 

                                                                     


