REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REDE BIONORTE

ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO GERAL DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REDE DE BIODIVERSIDADE
E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL (COLG-PG).
No dia 29 de abril de dois mil e vinte e um, às 09:00 horas (horário de Brasília),
realizou-se via web conferência na plataforma Google Meet, a quadragésima reunião
do Colegiado Geral do PPG-BIONORTE (COLG-PG), presidida pela Coordenadora
Geral do PPG-BIONORTE – Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque.
Estiveram presentes na reunião os Coordenadores: Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruíz
Rodriguez (CoE-AC), Prof. Dr. Emerson Adriano Guarda (CoE-TO), Prof. Dr. Glécio
Machado Siqueira (CoE-MA), Prof. Dr. Domingos Tabajara de Oliveira Martins (CoEMT), Prof. Dr. Hector Henrique Ferreira Koolen (CoE – AM), Prof. Livre-docente
Sandro Percario (CoE-PA). Participaram também da reunião a Vice-Coordenadora,
Profa. Dra. Ana Aparecida Bandini Rossi (CoE-MT) e os representantes discentes:
Daniel Rocha Pereira e Osman José de Aguiar Gerude Neto, além da Secretária
Executiva, Profa. Dra. Alcina Vieira de Carvalho Neta. A Coordenadora Geral iniciou
a reunião recepcionando a todos e em seguida passou a abordar os assuntos da
pauta.
1. PAUTA
1.1 Informações Gerais
a. Sucupira:
a.1 - TOTAL Docentes = 197
Número DP x DC – Mudança para DP = 144 e DC = 52
a.2 – Melhores Produtos por DP
b. Prêmio CAPES de Tese – Periodo de 11/03 a 07/05
c. Prêmio Nova Dimensão – Dimensions Sciences (premiar teses de doutorado
realizadas por mulheres com o perfil de inovação e empreendedorismo!)
1.2 Recadastramento dos Docentes do PPG-BIONORTE para o Novo Quadriênio.
1.3 Novos Credenciamentos – estabelecer datas
1.4 Solicitação do CoE-PA de abertura de Edital especial para docentes e técnicos
administrativos da UFPA, atrelado ao Edital UFPA 05/2021– PROPESP
1.5 Aprovação do convênio firmado como IMESC - Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos
1.6 Aprovações das Atas das reuniões dos dias 03/12/2020 (36ª), 25/01/2021 (38ª) e
25/02/2021 (39ª).
1.7 Outros Assuntos.
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2. DELIBERAÇÕES
2.1 Informações Gerais
Em relação ao Relatório Sucupira, a Coordenadora Geral relatou a necessidade de
modificar o status de docente permanente para docente colaborador de um dos
docentes do programa para correção de uma incoerência no sistema sucupira, em
que o referido docente fica impossibilitado de participar como permanente pois já faz
parte do número máximo de programas como permanente. Sendo assim, o programa
PPG-BIONORTE fica a partir de agora com um total de 197 docentes, sendo 144
docentes permanentes e 52 docentes colaboradores.
A Coordenadora Geral solicitou ajuda dos Coordenadores das CoE, para o
cumprimento das solicitações do item de melhores produtos por docente permanente,
informando que sua escolha está baseada além do Qualis da Revista, também ao fato
de ser produção com discentes e/ou egressos. A Coordenadora geral irá encaminhar
a Planilha aos Coordenadores para que eles ajudem principalmente referente ao item
justificativa da escolha, ou também na indicação de algum outro produto. Os
Coordenadores se comprometeram a ajudar estimulando seus docentes a
contribuírem no fornecimento destas informações para ajudar a coordenação geral na
finalização dos itens pendentes do relatório SUCUPIRA.
A coordenadora comunicou também a abertura das inscrições para os prêmios:
a) Prêmio CAPES de Tese – Periodo de 11/03 a 07/05
b) Prêmio Nova Dimensão – Dimensions Sciences (premiar teses de doutorado
realizadas por mulheres com o perfil de inovação e empreendedorismo!)
Para ambas as avaliações foi estabelecida e deliberada uma comissão composta
pelos docentes: Lourdes Ruivo, Glécio Siqueira, Sandro Percario e Daniel Rocha
Pereira que farão a avaliação para posterior apreciação do COLG e homologação do
resultado.
2.2 Recadastramento dos Docentes do PPG-BIONORTE para o Novo Quadriênio.
A Coordenadora apresentou a necessidade de recadastramento dos docentes do
programa, mediante formulário apresentado em reunião para preenchimento de todos
os docentes do programa. O prof. Hector Koolen CoE-AM sugeriu que o formulário
pudesse ser mais dinâmico através do Google formulários com rápido preenchimento
on line e o prof. Sandro fez algumas sugestões importantes que forneceriam mais
informações a Coordenação Geral e Estadual. Todas as sugestões do Coordenador
da CoE-PA foram prontamente aceitas pelo COLG, contudo o formulário permanece
enviado por email para que seja assinado pelos docentes para dar maior oficialidade
ao recredenciamento.
2.3 Novos Credenciamentos:
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O COLG deliberou que a abertura para novos credenciamentos fosse feita após o
levantamento realizado pelo recredenciamento já discutido aqui em reunião. Sendo
assim, em reunião futura serão estabelecidas as datas e o formato de realização dos
novos credenciamentos.
2.4 Solicitação do CoE-PA de abertura de Edital especial para docentes e técnicos
administrativos da UFPA, atrelado ao Edital UFPA 05/2021– PROPESP
O prof. Sandro Percário apresentou a proposta de acordo com o Edital UFPA
05/2021– PROPESP e solicitou aprovação do COLG para abertura desse processo
seletivo específico para UFPA (docente ou técnico-administrativo). Após discussão, o
COLG deliberou que a CoE-PA poderia oferecer a oportunidade mediante o edital
supracitado, para início de atividades em agosto de 2021. Deve-se ressaltar que esse
Edital, embora seja especial, impacta diretamente no número de vagas oferecidas
pelos docentes da CoE-PA quando for lançado o edital geral do PPG-BIONORTE.
2.5 Aprovação do convênio firmado com o IMESC - Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos
O prof. Glécio Machado Siqueira solicitou aprovação do COLG para abertura de
processo seletivo específico para CoE-MA, considerando acordo de cooperação que
será firmado como IMESC - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e
Cartográficos para oferta de 10 vagas, sendo 5 vagas para discentes bolsistas (36
meses) e 5 vagas para o corpo técnico do IMESC, ademais de 1 bolsa de pósdoutorado (24 meses) havendo financiamento total de R$ 492.000,00: R$ 372.000,00
para bolsas, R$ 30.000,00 mil para auxílio publicação e R$ 120.000,00 de custeio.
Após discussão, o COLG deliberou que a CoE-MA poderá oferecer a oportunidade
mediante o edital específico, para início de atividades em agosto de 2021. Deve-se
ressaltar que esse Edital, embora seja especial, impacta diretamente no número de
vagas oferecidas pelos docentes da CoE-MA quando for lançado o edital geral do
PPG-BIONORTE.
2.6 Aprovações das Atas das reuniões dos dias 03/12/2020 (36ª), 25/01/2021 (38ª) e
25/02/2021 (39ª).
O COLG deliberou pela aprovação e homologação das atas 36ª, 38ª e 39ª e posterior
divulgação pública das mesmas na página do programa.
2.7 Outros Assuntos.
A Coordenadora lembra aos membros do COLG sobre a Resolução CAPES 206 de
04/09/2018 que exige que coloquemos a participação da CAPES no financiamento das
produções científicas (publicações) a partir do recurso PROAP repassado ao PPGBIONORTE. A Coordenadora Geral reitera também a importância da filiação dos
discentes e docentes ao cadastrarem seus envios de trabalhos científicos às revistas
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científicas, pois essa padronização é importante para o programa, especialmente no
momento de apresentação do relatório Sucupira/CAPES.
A Coordenação Geral também sugeriu que o recurso PROAP fosse direcionado para
pagamento de publicações, guardadas as proporções dos pedidos e um limite de
recurso PROAP para pagamento destas publicações.
O prof. Sandro Percário fez uma proposta da criação de uma comissão interna do COLG
que funcione como instrumento para o acompanhamento, orientação e fiscalização do
cadastro no SisGEN dos projetos de pesquisa do PPG-BIONORTE. O COLG deliberou
que o assunto entrasse como ponto de pauta da próxima reunião.
O prof. Sandro Percário repassou ao COLG a solicitação dos discentes da CoE-PA sobre
a Disciplina Biodiversidade Amazônica que pediram que modificasse o formato de
avaliação da disciplina, na qual são produzidas resenhas das palestras e material
didático repassado em aula. Os discentes questionam a quantidade de material e
resenhas exigidas na disciplina e sugerem que o material da disciplina possa ser
disponibilizado com antecedência e que fosse dado um maior prazo para confecção
das resenhas. O prof. Glécio esclareceu que todo material foi repassado com
antecedência e que provavelmente houve alguma falta de comunicação com os
professores responsáveis pela disciplina na CoE-PA.
Nada mais havendo, após deliberação final, a Coordenadora Geral deu por encerrada
a reunião às 11:30h do dia 29 de abril de 2021, realizada em plataforma virtual.
Membros Presentes:
Coordenadora Geral: Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque
Profa. Dra. Ana Aparecida Bandini Rossi
Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruíz Rodriguez
Prof. Dr. Emerson Adriano Guarda
Prof. Dr. Glécio Machado Siqueira
Prof. Dr. Hector Henrique Ferreira Koolen
Prof. Dr. Domingos Tabajara de Oliveira Martins
Prof. Livre-docente Sandro Percário
Representantes discentes: Daniel Rocha Pereira e Osman José de Aguiar Gerude
Neto
Secretária Executiva: Profa. Dra. Alcina Vieira de Carvalho Neta

________________________________________________________
Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque
Coordenadora Geral do PPG-BIONORTE
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