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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 TECNOLO-

GIAS AMBIENTAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO SUL DA BAHIA E DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 

REALIZADA EM 06/02/2020, NO IFBA, PORTO SE-

GURO. 

 
Presentes: Catarina da Rocha Marcolin (UFSB), Thyane Viana da Cruz (IFBA), Allívia Rouse Car-
regosa Rabbani (IFBA), Jailson Novais (UFSB), Alessandra Costa-Pinto (UFSB), Raquel Viana (re-
presentante discente). Pontos de pauta: 1. Informes. 2. Eleição de novo membro do colegi-
ado e de nova coordenação pelo IFBA. - Aprovação ad referendum sobre resultado final da 
seleção 2020. - Aprovação ad referendum da matrícula de Jeane Silva antes do prazo regular 
para viabilizar implementação de bolsa. - Aprovação edital de matrícula para aluno especial. 
- Indicação de docentes que não se autoindicaram nas comissões. - Solicitação de coorien-
tação - Samuel Dias Santos. - Solicitação de aproveitamento de créditos: Nilson Marques, 
Enéias Murilo Cerqueira da Silva, Urânia Souza de Jesus Oliveira. - Solicitação de mudança 
de orientação - Márcia Alves dos Santos. - Situação de Basílio Oliveira Santos Neto (não re-
novou matrícula nem solicitou trancamento). - Comissão de seleção para o processo seletivo 
de 2020. - Escolha de relator/a para análise dos pedidos de credenciamento. - O que ocorrer. 
1. Informes: 1. Ofício CAPES 01/2020 sobre regimento interno – solicita que os programas 
interinstitucionais façam adequação ao regimento interno em até 36 meses, para incluir os 
seguintes capítulos. O conteúdo do ofício foi compartilhado com o colegiado. 2). Solicitação 
de recursos para Raquel Quinelato, Thaise Alves, Marcos Sorrentino e Simone Portugal e difi-
culdades com o setor de orçamento. Informe 3). Dificuldades com a secretaria. Definição de 
estratégias para a plataforma Sucupira. Informe 4). Prof. Allison conseguiu arrecadar um re-
curso em benefício do PPGCTA, que será administrado pela PRPGI/IFBA. 2. Eleição de novo 
membro do colegiado e de nova coordenação pelo IFBA. O prof. Allison Silva foi eleito, por 
unanimidade, para compor o colegiado pelo IFBA e a profa Allívia foi eleita, por unanimidade, 
como coordenadora pelo IFBA. A PRPGI do IFBA enviou documento solicitando que o IFBA 
tivesse um vice-coordenador. O colegiado aprovou que prof. Allison fosse nomeado como o 
vice-coordenador pelo IFBA. 3. Aprovação ad referendum sobre resultado final da seleção 
2020. Aprovado. 4. Aprovação ad referendum da matrícula de Jeane Silva antes do prazo 
regular para viabilizar implementação de bolsa. Aprovado. 5. Aprovação edital de matrícula 
para aluno especial. Aprovado. 6. Indicação de docentes que não se autoindicaram nas co-
missões. Aprovado, em anexo. A coordenação do IFBA vai solicitar a emissão de portaria. 7. 
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Solicitação de coorientação por Samuel Dias Santos. Aprovados os profs. Leonardo Thomp-
son e Maria Otávia Crepaldi como coorientadores. 8. Solicitação de aproveitamento de cré-
ditos: Nilson Marques (Aprovado), Enéias Murilo Cerqueira da Silva (Indeferido por falta de 
documentação), Urânia Souza de Jesus Oliveira (Aprovado). 9. Solicitação de prorrogação de 
prazo de Urânia. Indeferido pois apresentou a solicitação fora do prazo regimental. 10. Soli-
citação de mudança de orientação por Márcia Alves dos Santos. Aprovado. 11. Situação de 
Basílio Oliveira Santos Neto (não renovou matrícula nem solicitou trancamento). O discente 
Basílio trancou o semestre 2019.2 por motivo de saúde e até o momento da matrícula não 
havia efetivado seu pedido de renovação. O orientador do discente compareceu à reunião e 
indicou que o discente tem interesse de se matricular. O colegiado aprovou a solicitação o 
pedido do discente para realizar sua matrícula fora do prazo. 12. Comissão de seleção para o 
processo seletivo de 2020. Elfany Reis, Alessandra Costa-Pinto e Allison Gonçalves, se autoin-
dicaram. O que ocorrer: O colegiado aprovou que alunos novos possam começar o estágio 
docência, com entrega da documentação a posteriori. O colegiado aprovou a ementa da dis-
ciplina optativa chamada “Metodologias de ensino em ciências ambientais”, 60h. 
 

Composição das comissões para apoio ao PPGCTA indicada pelo colegiado. 
Prezados membros do corpo docente do PPGCTA (permanentes e colaboradores), o colegiado do PPGCTA definiu em reunião ordi-

nária a formação de comissões como estratégia para engajar o corpo docente em mais atividades do programa, com vistas a uma me-

lhor avaliação quadrienal. Para que nosso curso alcance todo o potencial que tem, precisamos do comprometimento de vocês. Por 

favor, se autoindiquem nas seguintes comissões abaixo, que serão portariadas em breve. Todos os docentes devem estar em pelo me-

nos uma comissão, com excessão de docentes que tenham cargos de direção (decanos). Docentes que não se autoindicarem até 30/11 

serão indicados pelo colegiado. A participação ou não em comissões do programa será seriamente levada em consideração durante o 

processo de recredenciamento docente no programa. 

Comissões de apoio ao PPGCTA 

 

Comissão de co-

municação (di-

vulgar as ativi-

dades do curso 

em diferentes 

meios e enviar 

informações 

para as assesso-

rias de comuni-

cação da UFSB 

e IFBA sobre os 

eventos do pro-

grama). 

Comissão de 

organização de 

eventos (Ciclo 

de Seminários 

I, Eventos 

quando houver 

várias defesas, 

qualificações). 

Comissão de 

acompanha-

mento dos 

prazos (criar 

mecanis-

mos/instru-

mentos de 

acompanha-

mento dos 

alunos, che-

car relatórios 

semestrais e 

o que hou-

ver) 

Comissão de 

auto-avaliação 

do curso (criar 

mecanismos de 

avaliação do 

curso, compo-

nentes curricula-

res, docentes e 

discentes e 

acompanha-

mento de egres-

sos). 

Comissão 

de bolsas 

Comissão 

de seleção 

Comissão de 

correção de pro-

vas - seleção 

2020 

Membro 

do colegi-

ado 

Allívia Thyane Raquel Jaílson Catarina Alessandra Catarina 

Docente 1 Allison Marcus Bandeira Luanna Silvio Nadson Elfany Rabbani 

Docente 2 Leonardo Luciano Lima Sebastião Orlando Allívia Allison Kalid 

Docente 3 Luisa Jorge Costa  Vanner   Fabrício 

Docente 4    João Batista   Elfany 

Docente 5    Marcus Bandeira   Nadson 

Docente 6       Alessandra 
      Allison 
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A reunião foi encerrada às 16:55 h e eu, Catarina da Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA 
que, depois de lida e aprovada, será por todos assinada. Porto Seguro - BA, seis de fevereiro 
de 2020. 
 
 

 Assinaturas 

Alessandra Costa-Pinto (UFSB)  

Allívia Rabbani (IFBA)  

Jaílson Novais (UFSB)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Thyane Viana da Cruz (IFBA)  

Raquel Viana Quinelato (representante discente)  

 


