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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
 
 

ATA DA 10ª 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 05/11/2021, ÀS 14:05H,
POR WEBCONFERÊNCIA.

 
 

Presentes: Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais (coordenação institucional/UFSB); Elias Silva Gallina
(representante discente); Profa. Dra. Allívia Rouse Carregosa Rabbani, Prof. Dr. Elfany Reis do
Nascimento Lopes, Prof. Dr. Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira, Prof. Dr. Mário Marques da
Silva Júnior (membros titulares); Profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin e os(as) discentes Flora Balcão
Agnelli, Jilton de Sant’Ana, Luciana Oliveira Sousa e Marconi Vieira da Silva. Informes: a) Em
novembro ocorrerá a terceira etapa do Seminário de Planejamento Estratégico e Autoavaliação do
PPGCTA, com encontro ampliado dos Grupos de Trabalho para o planejamento estratégico, a fim de
compartilharem os resultados obtidos até então. b) O Edital PROPPG/PRPGI n.º 11/2021, de 23/09/2021,
publicado para seleção da turma 2022 do PPGCTA, está com inscrições abertas até 08/11/2021; c) Os
pedidos referentes aos recursos PROAP 2021 recebidos pelas coordenações do PPGCTA foram atendidos,
totalizando R$ R$ 6.372,00 (seis mil, trezentos e setenta e dois reais) em auxílio a pesquisadores e R$
6.953,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais) em auxílio a estudantes; ainda há disponíveis R$
166,00 (cento e sessenta e seis reais) para auxílio a estudantes e R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete
reais) para auxílio a pesquisadores; as Coordenações continuarão recebendo pedidos até esgotar tais
recursos. d) Por meio do Despacho n.º 4207/2021, a Diretoria de Pós-graduação/UFSB respondeu à
consulta formalizada pelo Colegiado do PPGCTA e manifestou-se contrária à inscrição extemporânea de
Érica de Jesus Portugal no componente curricular Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade,
tendo em vista que, atualmente, o único meio para que um/a estudante não regular curse componentes
curriculares em qualquer PPG da UFSB é via seleção em edital de aluno/a especial. e) O prof. Jaílson
reforçou o convite para a mesa redonda virtual "Periódicos predatórios: desafios para autoria e editoria",
que ocorrerá no dia 18/11/2021, às 15h00, com transmissão pelo canal da Revista Paubrasilia no YouTube;
a atividade é promovida pela revista Paubrasilia (JB FLORAS/UFSB) em parceria com o PPGCTA; as
palestrantes convidadas são a Dra. Sônia Vasconcelos (UFRJ) e Dra. Helena Donato (Portugal); f) A profa.
Catarina Marcolin informou que entrou em contato com a Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf) da
UFSB para informar-se sobre a verificação de autodeclaração para candidatos/as aprovados/as no processo
seletivo em curso no PPGCTA; que a referida Comissão colocou-se à disposição para contribuir com o
Programa, ainda que não seja sua atribuição participar de todas as bancas de verificação; que manifestou
interesse em contribuir com a Comissão no trabalho no PPGCTA, inclusive, sugerindo que haja um
treinamento para docentes interessados/as nesta tarefa; que, desse modo, quando a CPAf indicar uma data
para eventual treinamento, o corpo docente do PPGCTA será consultado para que manifeste interesse em
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atender ao treinamento. A previsão é que a verificação de autodeclaração referente ao edital vigente do
PPGCTA ocorra na segunda quinzena de janeiro de 2022. g) O prof. Mário Marques divulgou o I
Simpósio Interdisciplinar de Ensino de Ciências, promovido pela Licenciatura Interdisciplinar em
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, entre 30/11 e 03/12/2021, de modo online; divulgou, ainda, o
XII Workshop de Quimiometria, a ocorrer entre 08 e 09/11/2021, também de modo virtual.  Pauta: 1) Ad
referenda: A - Cadastro pós-doutoral da Dra. Jessyca Luana Teixeira, com supervisão do Prof. Dr. Carlos
Werner Hackradt para o período de 11/2021 a 02/2022. Documentação completa incluída no Processo
SIPAC/UFSB: 23746.008100/2021-64.  APROVADO. B - Indeferimento de pedido de trancamento do CC
Análise de Dados e Estimação de Parâmetros, apresentado pelo discente César Augusto Reis dos Santos,
tendo em vista decisão similar tomada pelo Colegiado em reunião extraordinária em 21/10/2021.
APROVADO. 2) Homologação da banca de Seminários I da mestranda Andreina Diaz Carrillo. A
estudante estrangeira é orientada pelo Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki, que sugeriu a data de 09/11/2021, às
10h00, para o referido Seminário I, com banca composta por Prof. Dr. Marcus Luciano Souza de Ferreira
Bandeira (interno ao programa), Prof. Dr. Mário Marques da Silva Júnior (interno ao programa), Profa.
Dra. Tatiana Pinheiro Dadalto (UFSB - externa ao programa). APROVADO. 3) Mudança de orientação
da mestranda Luciana Oliveira Sousa. A mudança foi inicialmente solicitada às Coordenações pelo
orientador, Prof. Dr. Sebastião Cerqueira Neto, por motivos de saúde. A estudante qualificou recentemente
e apresentou pedido de nova orientação e coorientação devidamente assinado, respectivamente, pelas
Profas. Dra. Alessandra Buonavoglia Costa Pinto (UFSB) e Dra. Ione dos Santos Rocha Cabral
(IFBA/VIC). APROVADO. 4) Homologação de ata de defesa do mestrando Jilton de Sant'Ana
(Orientação: Prof. Dr. Roberto Rabbani). A dissertação foi aprovada em defesa pública realizada em
25/10/2021. A documentação da defesa foi encaminhada completa às coordenações e ao setor de apoio à
pós-graduação pelo orientador. APROVADO. 5) Pedido de trancamento do CC Análise de Dados e
Estimação de Parâmetros reapresentado pela discente Flora Balcão Agnelli. A discente apresentou,
via requerimento, justificativa considerada pertinente pelo Colegiado do PPGCTA. APROVADO. 6)
Propostas de atualização dos modelos de atas de qualificação e defesa, e apresentação textual de
projeto e de dissertação no Programa. As principais propostas de mudança trazidas pelos modelos
incluem, por exemplo, eliminar os baremas de qualificação e defesa, incluindo uma segunda página nas
atas, a fim de atender a itens dos Regimentos Internos (2016 e 2021), incluir notas de rodapé nos capítulos
da dissertação final, se em formato de artigos, informando se houve eventuais mudanças no texto, ainda
que o trabalho tenha sido submetido/aceito em periódico. APROVADO. 7) Requerimento de dispensa de
defesa de dissertação do mestrando Marconi Vieira da Silva. O mestrando teve o artigo “Solid waste
management and contemporary challenges”, em coautoria com o seu orientador, publicado na Revista
Nacional de Gerenciamento de Cidades (Previsão de Qualis A4 para o novo quadriênio). Assim, solicitou
dispensa de defesa, conforme Regimento Interno (versão 2016). Contudo, o mestrando não havia
solicitado permanecer vinculado a tal Regimento no período estabelecido pelo Colegiado. Porém, os
presentes ponderaram que a dispensa refletiria positivamente no curso, uma vez que seria um estudante
finalizando o Programa antes do prazo. APROVADO. O Prof. Jaílson sugeriu, então, que seria oportuno
abrir nova janela até a próxima reunião ordinária de Colegiado para que os/as demais estudantes também
possam, caso desejem, manifestar-se pela adesão ao Regimento Interno de 2016 ou 2021. APROVADO. 8)
Dispensa de exame de proficiência da mestranda Geovanna Cruz Fernandes. A estudante apresentou
resultado de teste iTEP, no qual obteve aproveitamento equivalente superior ao mínimo exigido pelo
PPGCTA: Level 6.0, CEFR Level C2. Exame realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com
data de 26/10/2021. APROVADO. 9) Pauta discente. Não houve pauta apresentada pela representação
discente. 10) O que ocorrer - A) Definir data para 3ª etapa (última) do Seminário de Planejamento
Estratégico e Autoavaliação do PPGCTA. Data sugerida: 25/11/2021, às 14h00. APROVADO. B)
Mudança de Regimento (de 2016 para 2021) solicitada pela mestranda Michele Cristina Maia.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e três minutos e eu,
Jaílson Santos de Novais, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos(as)
membros(as) titulares presentes à reunião. Porto Seguro, Bahia, cinco de novembro de dois mil e vinte e
um.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais, Usuário Externo, em
24/11/2021, às 10:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Marques da Silva Junior, Usuário Externo, em
24/11/2021, às 11:27, conforme decreto nº 8.539/2015.



06/12/2021 15:21 SEI/IFBA - 2087484 - Ata

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2484496&infra_siste… 3/3

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 25/11/2021, às
09:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente, em 26/11/2021, às 10:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2087484 e o código CRC 0E4A17B7.
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