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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 EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIEN-
TAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DA BAHIA, REALIZADA EM 23/02/2021, ÀS 14:00H, POR 
WEBCONFERÊNCIA. 

 

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. Alessandra Costa-Pinto, prof. Dr. Elfany Lopes, (UFSB), prof. Dr. Vanner 

Boere (UFSB), prof. Dr. Carlos Hackradt (UFSB), prof. Dr. Marcus Bandeira (IFBA, suplente), 

prof. Dr. Jorge Costa (UFSB), prof. Dr. Luciano Lima (IFBA), prof. Dr. Fabrício Zancchi, prof. Dr. 

Leonardo Moraes (UFSB) e prof. Sebastião Cerqueira Neto. A profa. Dra. Thyane Cruz (IFBA) 

justificou sua ausência pois estaria de férias. Ponto de pauta único: Avaliação na composição 

do corpo docente e análise dos pedidos de credenciamento de Thiago Mafra, Felipe Nuvo-

loni, Mário Marques e Joanna Neves (UFSB) e de Leonardo Thompson da Silva, Fabiana Za-

nelato Bertolde, André Burigo Leite e André Rosa Martins (IFBA). Relatoria da comissão de 

avaliação docente. A profa. Catarina, presidente da comissão, leu o relatório e abriu a palavra 

a todos os presentes na reunião. Houve ampla discussão entre todos os presentes sobre os 

critérios de análise utilizados pela comissão, suas repercussões e os encaminhamentos. Em 

seguida, o colegiado votou pelos seguintes encaminhamentos: i) Descredenciamento progra-

mado dos(as) docentes Alessandra Costa-Pinto, Jorge Costa, Luciano Lima, Thyane Cruz, Or-

lando Jorquera, Marcos Bernardes, imediatamente após a finalização de suas orientações em 

andamento. Entretanto, cada situação poderá ser reanalisada, apenas se houver solicitação 

do docente ao colegiado, antes do término de tais orientações. A pedido do docente, a comis-

são então procederá com uma nova análise da produção do docente, considerando o período 

já percorrido na ocasião do quadriênio 2021-2024 (Aprovado por unanimidade); ii) A profa. 

Alessandra se voluntariou para integrar a comissão com a finalidade de trabalhar com os do-

cumentos de área das Ciências Ambientais para criar um critério de pontuação para a análise 

dos livros (Aprovado por unanimidade); iii) Atendendo ao item I, a comissão recomenda que en-

quanto estes docentes tiverem orientações ativas, que permaneçam credenciados na categoria de co-

laboradores. (Aprovado por unanimidade); iv) Atendendo ao item I e/ou II, não permitir que os 

docentes ofertem vagas para alunos nos próximos processos seletivos, conforme Art. 7, da 

Normativa 02 do PPGCTA. (Aprovado por unanimidade); v) O Colegiado avaliou que os docentes 
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que tiverem sido indicados para descredenciamento, mas que tiveram estudantes classificados no úl-

timo edital, poderão orientar os discentes recém matriculados (Aprovado por unanimidade); vi) Ma-

nutenção do professor Sebastião Cerqueira Neto, que possui a melhor qualificação, considerando que 

teve uma produção qualificada, dentre aqueles que não atingiram a pontuação mínima, para ser man-

tido como docente permanente do programa pelo IFBA (Aprovado por unanimidade); vii) Proceder 

o credenciamento de Thiago Mafra, Felipe Nuvoloni, Mário Marques e André Martins como professo-

res permanentes. Embora a comissão de avaliação docente tenha realizado a análise completa dos 

perfis acadêmicos dos solicitantes, a professora Alessandra apontou a necessidade de inclusão no re-

latório as justificativas de aderência às linhas de pesquisa do PPGGCTA dos docentes indicados ao cre-

denciamento. Assim houve votação para definir se este ponto deveria ser adiado ou não (votos a favor 

do adiamento: 3, votos contra o adiamento: 1, abstenções 2), sendo este ponto adiado, para ser ana-

lisado em reunião extraordinária; vii) Aprovar a nova configuração do corpo docente do PPGCTA, 

conforme item 4 e distribuição em linhas de pesquisas (Adiado); viii) Modificação da Norma-

tiva 02, no Artigo 5, retirando a análise por fator de impacto para credenciamento de novos 

docentes e incluindo a adoção do Qualis CAPES (Aprovado por unanimidade). A reunião foi 

encerrada às 17:00 h e eu, Catarina da Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA que, depois de 

lida e aprovada, será por todos assinada. Porto Seguro - BA, vinte e três de fevereiro de 2021. 

 

 Assinaturas 

Allison Gonçalves (IFBA)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto (UFSB)  

Gabriela Albuquerque (representante discente)  

Jaílson Novais (UFSB)   

Marcus Bandeira (IFBA)  

 


