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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENOLOGIA DA BAHIA 

ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 05/06/2020, ÀS 14H, POR WEB-
CONFERÊNCIA. 

 

Presentes: profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin (UFSB), profa. Dra. Allívia Rouse Carregosa 

Rabbani (IFBA), prof. Dr. Allison Gonçalves (IFBA), prof. Dr. Jailson Novais (UFSB), profa. Dra. 

Thyane Viana da Cruz, Gabriela Silva (representantes discentes). Informes: Bibliotecas lança-

rão modelo novo de dissertações. Três docentes irão ministrar disciplinas em ensino remoto 

emergencial (João Batista, Elfany Lopes e Roberto Rabbani). A coordenação solicitou que os 

docentes enviassem informações sobre A documentação para implementação de bolsa CAPES 

de Flora Agnelli foir enviada via processo para a PROPPG. O preenchimento da coleta CAPES 

foi finalizado na Plataforma Sucupira. PROAP 2020 será de R$ 4.690,58. A Profa. Dra. Allívia 

informou sobre a reunião entre as pró-reitorias de pesquisa e as coordenações da UFSB e IFBA 

que acontecerá no dia 10 de junho para discutir a gestão do PPGCTA. 1. Comissão de orienta-

ção - Grasyele Pinto (inclusão de Leonardo Thompson). Aprovado. 2. Dispensa de estágio de 

docência - Gioncarlos Moreno. Aprovado. 3. Homologação estágio de docência - Emily Farias 

e Matheus Bezerra. Aprovado. 4. Dispensa de estágio docência - Marcelo Tessman. Aprovado. 

5. Aproveitamento de créditos - Leandro Santos. Negado. A coordenação verificará a possi-

bilidade de lançamento no sistema sem atribuição de carga horária ao docente. O discente 

Jilton relatou passar pela mesma situação, mas não apresentou documentação. 6. Discutir 

possibilidade de realização de estágio de docência em atividades de ensino remoto. Prof. 

Jaílson acredita que os alunos podem fazer estágio EAD. Alunos/as de 2019 informaram que 

alguns discentes não tem câmera ou áudio nos notebooks para atividades remotas EAD. Pes-

soas que já estavam com o estágio em andamento, devem entrar em contato com a supervi-

são. Discentes das turmas de 2019 e 2020 poderão fazer do estágio de docência uma atividade 

de preparação de material didático. A coordenação irá consultar o corpo docente sobre quais 

docentes teriam interesse em supervisionar alunos/as e em quais disciplinas, mas os discentes 

poderão. Discentes que têm experiência na educação básica, poderão solicitar dispensa do 

estágio, a partir de agosto. Além disso, discutiu-se a possibilidade de que atividades de exten-

são possam ser utilizadas para cumprir o estágio de docência. Prof. Jaílson irá preparar um 

documento orientador para essas atividades. Na reunião de colegiado de julho, o colegiado 

irá discutir a normativa de estágio de docência. Adicionalmente, se discutiu que a comissão 
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de acompanhamento de prazos deveria encaminhar questionários às turmas de 2019 e 2020 

para verificar a situação acadêmica e do andamento da pesquisa dos/as alunos/as e suas re-

lações com seus/uas orientadores/as. A reunião foi encerrada às 16:20 h e eu, Catarina da 

Rocha Marcolin, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será por todos assinada. 

Porto Seguro - BA, cinco de junho de 2020. 
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Allívia Rabbani (IFBA)  

Jaílson Novais (UFSB)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Allison Gonçalves (IFBA)  

Thyane Viana da Cruz  

Gabriela Silva (representante discente)  

 


