
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA DISCENTE DO PPGCTA

Ata da 01ª Assembléia Discente do Programa de Pósgraduação 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 13/04/2021, com inicio as 20:00h e
encerramento às 21:50h, por webconferência via Google Meeting.

Presentes: Gabriela Albuquerque, Joaquim Ornellas, Geovanna Fernandes, Agatha Carvalho,
Leandro Santos, Winnie Virgens, Elias Gallina, Jeorge de Oliveira, Marilua Damasceno,
Flora Agnelli, Ryu Okada, Marcelo Tessmann, Leandro Santana.

Pauta: 1. Rápida roda de apresentação;
2. Conversa sobre a importância e o que um representante faz;
3. Manifestação de candidatos;
4. Votação.

Resumo:
A reunião foi aberta às 20h, dando início às 20:15h com uma rápida roda de

apresentação com os participantes da assembleia.
Em seguida, demos início ao segundo item da pauta. Leandro puxou a discussão

questionando Gabriela e Joaquim sobre o que é ser representante. Depois outros alunos
também colocaram suas concepções sobre a função do representante. Marilua trouxe a
importância da oportunidade de exercemos a democracia nesse espaço e a relevância da
participação do coletivo. Agatha trouxe sua experiência no movimento estudantil da UFSB, já
que ela também fez sua graduação na mesma instituição. Outros alunos e alunas também
colocaram diversos pontos sobre a temática da representação, contribuindo para um rico
debate.

Após 1 hora de debate, demos início ao levantamento de possíveis candidatas(os) para
assumir a função de representante e vice-representante. Após a discussão, puxada por Jeorge,
Ryu e Elias se disponibilizaram para assumir a função. Ryu trouxe que foi vice-presidente do
centro acadêmico durante sua graduação e que se disponibilizou para tal e Elias também se
disponibilizou. Sendo os dois eleitos por unanimidade.

Gabriela e Joaquim trouxeram algumas experiências nessa função e de como
trabalharam, assumindo uma metodologia horizontal de gestão. E deixando a critério de Elias
e Ryu seguir e adaptar suas formas de trabalharem da maneira que acharem melhor.

Encaminhamentos:
Gabriela e Joaquim farão uma cogestão no primeiro mês de gestão de Ryu e Elias,

para adaptação na nova chapa.
Gabriela e Joaquim farão a ata dessa reunião e disponibilizarão para todos.



Elias e Ryu discutirão entre si e decidirão quem irá tomar o papel de titular e de
suplente.

Leandro sugeriu fazer reuniões trimestrais e se voluntariou para ficar responsável por
escrever a ata da próxima reunião. Ele também sugeriu de pleitearmos que as representações
discentes ganhem pelo menos um crédito de carga horária, já que estes dispensam tempo e
energia nessa função. E que isto contenha no regimento do programa.

A reunião foi encerrada às  21:50h. Porto Seguro - BA, treze de abril de 2021.


