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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENOLOGIA DA BAHIA 

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 
REALIZADA EM 05/02/2021, ÀS 13:30H, POR WEBCONFE-
RÊNCIA. 

 

Presentes: profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin (UFSB), prof. Dr. Allison Gonçalves (IFBA), 

Gabriela Albuquerque e Joaquim Ornellas (representantes discentes), prof. Dr. Jailson Novais 

(UFSB), profa. Dra. Thyane Cruz (IFBA), profa. Dra. Alessandra Costa-Pinto. Informes: Planeja-

mento anual e calendário acadêmico publicados no site do PPGCTA. O calendário anual de 

reuniões sofrerá alterações quando o novo colegiado for eleito. Na segunda reunião ordinária, 

que acontecerá em março, teremos a eleição de novos membros do colegiado do PPGCTA e 

de nova coordenação. Interessados em compor o colegiado devem enviar seus nomes por 

email até 25 de fevereiro. Já recebemos informe de interesse do prof. Silvio Sasaki (UFSB). A 

coordenação irá enviar email explicativo sobre o processo eleitoral. A representação discente 

atual também deverá realizar a eleição dos novos representantes, uma vez que a nova turma 

esteja efetivamente matriculada e informar na reunião de colegiado subsequente à eleição. O 

Prof. Jaílson informou sobre as atividades da comissão de autoavaliação, que elaborou um 

formulário para autoavaliação dos estudantes. O formulário foi veiculado pela coordenação e 

a comissão informou que mais a elaboração de mais dois formulários está em andamento, 

para análise dos egressos e dos docentes. As coordenações informaram que a matrícula de 

alunos regulares irá acontecer de forma online pela UFSB e ainda está a ser definido se será 

de forma online ou presencial pelo IFBA. Pontos de pauta: 1) Homologação do ad referendum 

dos pedidos de prorrogação de Isabela Guedes (6 meses), Jilton de Sant'Ana (9 meses) e 

Diego de Andrade (5 meses). Aprovados. 2) Homologação do ad referendum do desliga-

mento de Naisângela Carrillo (Ausentar-se das atividades inerentes ao Programa, sem justi-

ficativa, homologada pelo Colegiado do mesmo, por período superior a trinta (30) dias. 

Aprovado. 3) Avaliação na composição do corpo docente. Relatoria da comissão de avaliação 

docente. 4) Análise dos pedidos de credenciamento de Thiago Mafra, Felipe Nuvoloni, Joa-

nna Neves. Relatoria da comissão de avaliação docente. Os pontos 3 e 4 foram adiados, pois 

o IFBA abriu um edital de convite ao credenciamento para docentes do IFBA. 5) Solicitação de 

comissão de orientação por Joscélia Brito. O colegiado autorizou que os profs. Dr. Paulo Di-

mas e Rodrigo Sussmann sejam cadastrados como coorientadores, com data retroativa, que 
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seria a mesma do início da orientação do prof. Allison, após justificativa, e pela falta de regu-

lamentação de prazos sobre essa questão no regimento interno do programa. O colegiado 

decidiu que solicitações de inclusão de coorientação só serão analisadas quando enviadas até 

o prazo máximo de um (1) ano após a entrada no programa, após votação (5 votos a favor, 1 

contra). Houve também a sugestão de que o prazo máximo fosse de 21 meses de curso (5 

votos contra, 1 a favor). Dispensa de defesa de Joscélia Brito. A discente apresentou compro-

vante de aceite de publicação em revista Qualis A3 e foi, portanto, dispensada de sua defesa, 

de acordo com o Art. 60 do regimento interno. Solicitação de marcação de defesa de Joscélia 

Brito. Não foi analisado o pedido de marcação, pois a discente já foi dispensada de sua defesa. 

6) Homologação de edital para seleção de aluno especial. Aprovado. A coordenação infor-

mou que é importante se atentar para que a matrícula de alunos regulares não fique tão pró-

xima ao início das aulas para que haja tempo hábil para que o edital de alunos especiais tenha 

um cronograma mais folgado. Os professores Allison, Catarina e Alessandra farão a análise 

documental para a seleção dos alunos especiais. 7) Homologação do estágio de docência de 

Christiane Macena e Marilua Damasceno. Aprovados. A reunião foi encerrada às 15:00 h e 

eu, Catarina da Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será por 

todos assinada. Porto Seguro - BA, cinco de fevereiro de 2021. 
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