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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENOLOGIA DA BAHIA 

ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRO-

GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TEC-

NOLOGIAS AMBIENTAIS DA UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DO SUL DA BAHIA E DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 

REALIZADA EM 07/04/2020, POR WEBCONF. 

 
Presentes: profa. Dra. Allívia Rouse Carregosa Rabbani (IFBA), profa. Dra. Catarina da Rocha 
Marcolin (UFSB), prof. Dr. Allison Gonçalves (IFBA), prof. Dr. Jailson Novais (UFSB), Profa. Dra. 
Thyane Cruz (IFBA), Gabriela Silva (representante discente, titular) e Joaquim Ornelas (repre-
sentante discente, suplente). Ponto de pauta: Discussão do regimento interno. A coordena-
ção solicitou inclusão de dois pontos de pauta, dada a sua urgência, ambos aprovados por 
unanimidade. Informes: Foi lançado o Edital PROPPG 04/2020 e a coordenação da UFSB se 
responsabilizou pela elaboração de projeto a ser apresentado para aprovação na próxima reu-
nião de colegiado para captação deste recurso. 1) solicitação de inclusão mudança de orien-
tação e comissão de orientação de Leonilton Cagy. Aprovada a mudança de orientação para 
o prof. Dr. Elfany Lopes, com Fabrício Zanchi como co-orientador. 2) Prazos dos alunos. Os 
discentes trouxeram uma demanda relacionada à preocupação com os prazos para desenvol-
vimento de suas dissertações por conta da situação de isolamento imposta pela Covid-19. As 
coordenações se comprometeram a encaminhar memorandos às pró-reitorias de pós-gradu-
ação para informar e cobrar flexibilização de prazos dos discentes, frente à CAPES. Adicional-
mente, a comissão de acompanhamento de prazos foi acionada para lançar formulários para 
discentes e docentes para identificar e quantificar eventuais impactos desta situação sobre os 
prazos dos alunos. Foi aprovada também mudança na composição desta comissão, saindo o 
prof. Dr. Sebastião Cerqueira Neto, com entrada de profa. Dra. Thyane Cruz. 3) Discussão do 
regimento interno. O capítulo IV do regimento foi discutido e modificado. Definiu-se próxima 
data de reunião por webconf para continuação dos trabalhos. A reunião foi encerrada às 11:30 
h e eu, Catarina da Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
por todos assinada. Porto Seguro - BA, sete de abril de 2020. 
 
 

 Assinaturas 

Allívia Rabbani (IFBA)  
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Jaílson Novais (UFSB)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Allison Gonçalves (IFBA)  

Thyane Cruz (IFBA)  

Gabriela Silva (representante discente)  

 


