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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENOLOGIA DA BAHIA 

ATA DA 03ª 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 09/04/2021, ÀS 14:00H, POR WEBCONFE-
RÊNCIA. 

 

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

prof. Dr. Elfany Lopes, (UFSB), prof. Dr. Thiago Mafra (UFSB). Os professores Drs. Jailson Novais 

(UFSB) e Thyane Cruz (IFBA) participaram parcialmente da reunião. Informes: A profa. Catarina 

informou que foram implementadas 3 bolsas de mestrado, das quais 2 são FAPESB (Elias Gal-

lina e Marcela Carvalho) e 1 é CAPES (Geovanna Fernandes). Além disso, a UFSB selecionou 

uma discente estrangeira, Andreina Carrillo. Fagner Joaquim Barbosa de Souza solicitou can-

celamento de matrícula, pois foi aprovado na seleção do PPGES. O prof. Elfany sugeriu que os 

orientadores dos discentes que serão admitidos sejam os discentes de uma versão conden-

sada da disciplina Metodologia Científica e, que ao final da disciplina, os discentes sejam ma-

triculados na atividade Seminários I. O prof. Allison informou que o PPGCTA foi contemplado 

com um recurso do IFBA para estímulo à internacionalização no valor de R$ 15.000,00, com 

prazo de execução financeira em 31/12/2021 e a remessa do relatório final de execução da 

proposta até 31/01/2022, com detalhamento descrito no quadro a seguir. Solicitações de do-

centes e discentes devem ser feitas por email no endereço: ppgcta.psg@ifba.edu.br. 
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Pontos de pauta: 1) Comissão de co-orientação: Ryu Okada solicita inclusão de Andresa 

Oliva. Aprovado por unanimidade. 2) Solicitação de trancamento: Edson Pesca. Aprovado por 

unanimidade. 3) Solicitação de dispensa de exame de proficiência Leandro Santana Souza e 

Allana Souza de Carvalho. Aprovado por unanimidade. 4) Solicitação de dispensa de estágio 

de docência de Allana Souza de Carvalho e Regiane Almeida e Solicitação de homologação 

de estágio de docência de Diego Santos de Andrade. Retirado o ponto de pauta, pois a nor-

mativa de estágio de docência não exige mais homologação do colegiado nos pedidos de dis-

pensa nem de homologação de estágio. Prof. Jailson ressaltou a importância do uso dos apên-

dices da normativa nas solicitações relacionadas ao estágio de docência. 5) Aprovação de pro-

jeto para submissão ao edital 02/2021/PROPPG. O professor Leonardo Moraes se disponibi-

lizou a coordenar o recurso do edital, coordenando a proposta. Segue abaixo a tabela apro-

vada por unanimidade com a distribuição dos valores do recurso em suas respectivas rubricas. 

*Justificativa de cada item solicitado, apontando a pertinência da demanda em relação ao desenvolvimento do 
projeto. 

Item Justificativa de aquisição* Valor previsto 

Tradução, adaptação e versão de 

texto e taxas de publicação em 

revistas qualificadas (serviços de 

terceiros, pessoa jurídica) 

Produção qualificada para 

melhorar a nota do programa 

junto à CAPES. 

R$ 3.000,00 

Insumos de laboratório (material 

de consumo) 

Aquisição de insumos para 

projetos de pesquisa em 

laboratório. 

R$ 2.690,09 

Diárias 

 

Diárias para participação de 

docentes e discentes (auxílio 

estudante) do Programa em 

eventos e atividades de campo 

técnico-científicas. 

R$ 4.540,00 

 

Valor Total (até o limite 

estabelecido no Anexo II) 

 R$ 10.230,09 

Inclua mais linhas, caso seja necessário. 

 

A reunião foi encerrada às 16 h e eu, Catarina da Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA que, 

depois de lida e aprovada, será por todos assinada. Porto Seguro - BA, nove de abril de 2021. 

 

  

Allison Gonçalves (IFBA)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Thiago Mafra (UFSB)  
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Elfany Lopes (UFSB)  

 


