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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

ATA DA 7ª 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 06/08/2021, ÀS 14:00H,
POR WEBCONFERÊNCIA .        

 
Presentes: Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva e Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais (coordenações
institucionais); Elias Silva Gallina (representante discente); Geovana Matos de Melo e Fábio Isaac M. de
Faria (Setor de Apoio a Pós-Graduação, UFSB); Prof. Dr. Elfany Reis do Nascimento Lopes, Prof. Dr.
Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira e Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki (membros titulares); Prof. Dr.
Felipe Micali Nuvoloni e Prof. Dr. Mário Marques da Silva Júnior (membros suplentes); Prof. Dr. Nadson
Ressyé Simões, Prof. Dr. Sebastião Pinheiro Gonçalves de Cerqueira Neto e os(as) discentes Avezeny
Araújo Costa, Carolina Agostini de Oliveira, Isaide Lima Almeida, Joaquim Lemos Ornellas e Marilua
Áurea Damasceno Barbosa. Informes: a) Seminário de planejamento estratégico 2021-2024 do PPGCTA
- palestrantes  confirmados até o momento: Dr. Alexandre Schiavetti/UESC (01/09, 14h00) e Dr. André
Fagundes/UFU (01/09, 16h00). b) Solicitação de descredenciamento da Dra. Luisa Sarmento (FGV/ONG
Nossos Riachos), devido a estar trabalhando no Rio de Janeiro atualmente, bem como não ter havido
interesse de candidatos por pesquisas sob sua orientação nos processos seletivos dos quais integrou a lista
de docentes com vaga disponível. c) O edital de seleção PPGCTA 2021 está em trâmite nas instituições
(Procuradoria Jurídica/UFSB e PRPGI/IFBA). d) Conforme definido em reunião anterior, os docentes que
ingressaram neste ano no Programa foram consultados sobre o interesse em ofertar componentes
curriculares em 2021.2; o Prof. Dr. Felipe Micali Nuvoloni prontificou-se a ministrar o CC “Introdução ao
Software R”, no período entre 22/11 e 02/12/2021; a representação discente consultou seus pares e houve
interesse de seis mestrandos(as) em cursar tal CC; assim, o setor de apoio à pós-graduação providenciará a
abertura da turma e inscrição dos(as) interessados(as), que se manifestaram via e-mail. e) O acesso à base
Cengage está disponível a docentes e discentes, via IFBA. f) A profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin,
enquanto presidenta da III Semana de Biologia da UFSB, convidou o PPGCTA para apoiar o evento, que
ocorrerá em dezembro/2021, promovendo a integração entre a graduação e a pós-graduação; docentes,
mestrandos(as) e egressos(as) do Programa participarão do evento. g) Prof. Dr. Mário Marques da Silva Jr.
informou sobre a realização do I Seminário Interdisciplinar de Ensino de Ciências, promovido pela
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (IHAC-CSC/UFSB), de modo
virtual. h) A Portaria da Comissão de Seleção 2021 será atualizada para incluir todo o corpo docente do
Programa vinculado ao IFBA.  Pauta: 1) Ad referendum: a) Alteração em composição da banca e horário
da atividade curricular Seminários I  do mestrando Uíllian Maurício Araújo de Jesus (13/08/2021, às
10h00): Composição atualizada - Dr. Fabrício Berton Zanchi/UFSB, Dr. Marcos Eduardo Cordeiro
Bernardes/UFSB, Dr. Silvio Tarou Sasaki/UFSB. b) Correção na ata de reunião do Colegiado de
junho/2021: Na composição da banca de defesa de dissertação da mestranda Teidiane Santos Cardoso,
onde se lê “Titulares: Marcus Bandeira, orientador, presidente, IFBA, Allison Gonçalves Silva, IFBA,
Jorge Antonio Silva Costa, UFSB, Bruna Carmo Rehem, IFBA”, leia-se “Titulares: Allison Gonçalves
Silva, presidente, IFBA, Mário Marques da Silva Júnior/UFSB, Sérgio Anunciação Rocha/UFRB”; c)
Homologação das atas de defesa de: Teidiane Santos Cardoso, dissertação aprovada em 15/07/2021;
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Jeorge Luís Martins de Oliveira, dissertação aprovada em 14/07/2021; Marcelo Simões Tessmann,
dissertação aprovada em 16/07/2021. O Colegiado APROVOU cada ad referendum apresentado pelas
Coordenações do Programa. 2 - Homologação de atas de defesa: Winnie Aguiar Virgens, aprovada na
defesa em 13/07; Matheus Bezerra de Oliveira, aprovado na defesa 15/07; Anna Raquel Nunes Sanchez,
aprovada na defesa 23/07; Isabela Cordeiro Guedes Queiroga, aprovada na defesa 26/07; Diego Santos de
Andrade, aprovado na defesa 28/07; Nilson Marques Silva Junior, aprovado na defesa 28/07; Thaíse Alves
dos Santos, aprovada na defesa 30/07. O Colegiado APROVOU as atas de defesa apresentadas. 3 -
Homologação de bancas de qualificação: Marilua Áurea Damasceno Barbosa (21/09, Banca: Cristiane
da Silveira Lima/UFSB, Marcos Sorrentino/USP, Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes/UFSB); Melina
Passos Santana Ferraz (29/09, Banca: Jaílson Santos de Novais/UFSB, Gisele Lopes de Oliveira/UFSB,
Carolina Weber Kffuri/PPGCTA; Suplentes: Luciano da Silva Lima/IFBA, Andrea Karla Almeida dos
Santos/UFBA); Grasyele Matias Pinto (27/09, Banca: André Burigo Leite/IFBA, Alessandra Buonavoglia
Costa Pinto/UFSB, José André Ribeiro/IFBA; Suplentes: Fabrício Berton Zanchi/UFSB; Jaílson Santos de
Novais/UFSB); Christiane Ferreira de Souza Macena (27/09, Banca: Jorge Antonio Silva Costa/UFSB,
Maria Inês Gasparetto Higuchi/INPA, Christiana Cabicieri Profice/UESC; Suplentes: Thiago Almeida
Vieira/UFOPA; Alessandra Buonavoglia Costa Pinto/UFSB); Michele Cristina Maia (27/09, Banca: Ana
Paula Antunes Martins/UnB, Carla Isobel Elliff, USP, Letícia Cotrim da Cunha, UERJ; Suplentes: Juliana
Pereira de Quadros/UFSB; Allívia Rouse Carregosa Rabbani/IFBA); Gabriela Albuquerque Lucio da Silva
(30/09, Banca: Isabel Cristina de Moura Carvalho/UFMG, Rodrigo Machado/USP, Marcos Eduardo
Cordeiro Bernardes/UFSB; Suplente: Marcos Sorrentino/USP); Leandro Fernandes Antonio Santos
(24/09, Banca: Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes/UFSB, Rodrigo Machado/USP, Maria Rita
Avanzi/UnB; Suplente: Eda Terezinha de Oliveira Tassara/USP); Jeane Campos Silva (28/09, Banca:
Leonardo Evangelista Moraes/UFSB, Igor Emiliano Gomes Pinheiro/UFSB, Tulia Isabel Martinez
Aguilar/UFSB; Suplente: Nadson Ressyé Simões da Silva/UFSB); Flora Balcão Agnelli (29/09, Banca:
Andrea Santarosa Freire/UFSC, Gleice Souza Santos/UFOP, Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes/UFSB;
Suplente: Nadson Ressyé Simões da Silva/UFSB); Regiane de Oliveira Almeida (29/09, Banca: Sebastião
Pinheiro Goncalves de Cerqueira Neto/IFBA, Joseane Oliveira da Silva/IFBA, Cláudia Mendes
Cordeiro/IFBA; Suplentes: Allívia Rouse Carregosa Rabbani/IFBA; André Burigo Leite/IFBA). O
Colegiado APROVOU as indicações de banca acima listadas, ressalvando que estudantes e
orientadores(as) que indicaram menos de dois suplentes devem complementar tal indicação antes da data
pretendida para a qualificação, via e-mail destinado às coordenações institucionais. A mestranda Avezeny
Araújo Costa, com o aval de seu orientador, Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, solicitou prorrogação no
prazo de qualificação, devido a atrasos no repasse de recursos pela instituição financiadora do projeto e no
acesso ao local de pesquisa, devido à pandemia de Covid-19. Excepcionalmente, o Colegiado DEFERIU
a solicitação, definindo o prazo até 30/11/2021 para que a discente apresente a qualificação, obedecendo
aos prazos regimentais para indicar ao Colegiado a composição da banca (até 30/09/2021, a fim de que
seja analisada na reunião ordinária de outubro/2020), bem como encaminhar a versão do trabalho aos(às)
membros(às) avaliadores(as) (até 20 dias antes da data da qualificação). 4 - Análise de pedido de
aproveitamento de exame de proficiência em língua inglesa (Relatoria: Profa. Dra. Catarina da Rocha
Marcolin) - Mestrando Uíllian Maurício Araújo de Jesus solicitou aproveitamento do exame de
proficiência em língua inglesa no PPGCTA, pois obteve nota 60,0 (60/100 pontos) em Exame de
Proficiência em Língua Inglesa Virtual Síncrono para Processos Seletivos de Programas de Pós-graduação
- Área 2: Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, aplicado pelo Centro de Extensão da Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, em 27/06/2021. O Colegiado DEFERIU o pedido, a
partir do parecer favorável emitido pela profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin. 5 - Rubricas para uso
de recursos PROAP/2021 (ref. Ofício Circular n.º 14/2021-CPG/CGSI/DPB/CAPES, de 26/07/2021):
A PROPPG/UFSB informou: que a Capes concederá o valor de R$ 14.238,00 (quatorze mil, duzentos e
trinta e oito reais) ao Programa, referente ao PROAP 2021; que o Programa tem até 16/08/2021 para
informar as rubricas nas quais o recurso será gasto. As coordenações institucionais propuseram que todo o
recurso seja alocado na rubrica “Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e
eventos científico-acadêmicos no país e no exterior”, devido à dificuldade em usar recursos em rubricas
diversas, por experiências anteriores. Após ponderadas diversas considerações, inclusive do Prof. Dr.
Nadson Simões (DPG/UFSB), o Colegiado APROVOU a proposta apresentada, definindo o prazo até
25/08/2021 para que interessados(as) enviem via e-mail às coordenações seus pedidos (com teto até R$
708,00 - setecentos e oito reais), que serão analisados na próxima reunião ordinária, ou ad referendum,
caso urgentes, com prioridade para pessoas não contempladas com recursos do edital PROPPG/UFSB n.º
02/2021. Caso haja saldo remanescente, novos pedidos poderão ser atendidos. 6 - Prazo para adesão das
turmas atuais ao novo Regimento: Proposta das coordenações: definir prazo até 02/09/2021 para que
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estudantes que queiram continuar vinculados(as) ao Regimento antigo enviem uma declaração às
Coordenações, a fim de manifestar tal interesse (modelo a ser disponibilizado), do contrário, estarão
automaticamente vinculados(as) à nova versão. O Colegiado APROVOU a proposta apresentada e as
Coordenações puseram-se à disposição para dirimir qualquer dúvida do corpo discente. 7 - Idioma(s)
aceito(s) para apresentação de projeto de dissertação no PPGCTA. O Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki
consultou as coordenações sobre os idiomas nos quais o projeto de dissertação pode ser apresentado no
PPGCTA, tendo em vista que sua orientanda estrangeira é nativa do idioma espanhol. O Regimento
Interno versa apenas sobre a dissertação, conforme Capítulo XVIII, Art. 75, “[...] § 2º: “A dissertação
deverá ser redigida preferencialmente em língua portuguesa, podendo ser redigida parcial ou totalmente
em língua inglesa. § 3º. A redação em outras línguas pode ser autorizada na versão final de artigos
científicos, quando houver aprovação de um determinado capítulo(s) por periódico(s) internacional(is)
qualificado(s), indicando data de publicação, quando houver, e o periódico de vinculação [...]”. O
Colegiado APROVOU que o projeto de dissertação da mestranda pode ser apresentado em português ou
espanhol, tendo em vista que o Regimento do Programa não versa sobre o assunto. Pedidos futuros serão
analisados caso a caso, salvo regulamentação específica sobre o tema. 8 - Reestruturação das comissões
no PPGCTA: A fim de otimizar a participação do corpo docente, discente e técnico-administrativo nas
atividades organizacionais do Programa, as coordenações propuseram a revisão das comissões já
existentes, configurando a seguinte organização: Comissão de planejamento estratégico e autoavaliação;
Comissão de eventos e comunicação; Comissão de seleção;  Comissão permanente de credenciamento
docente; Comissão de acompanhamento de bolsas. O Colegiado APROVOU a proposta apresentada e
deliberou que o corpo docente seja consultado para manifestar-se sobre o interesse em compor cada nova
Comissão, antes da próxima reunião ordinária de Colegiado. 10 - Credenciamento docente pelo IFBA. O
corpo docente vinculado ao IFBA propôs que haja ao menos dois períodos anuais para analisar pedidos de
novos credenciamentos no Programa, bem como haver uma chamada específica para credenciamento de
docentes do IFBA, devido ao baixo número de professores(as) dessa instituição atualmente vinculados(as)
ao PPGCTA, quando comparado à UFSB. O Colegiado APROVOU haver atualização da Normativa
Interna n.º 02, que estabelece critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes do
PPGCTA, tendo em vista a recente mudança no Regimento do Programa, bem como do Qualis/Capes;
APROVOU, ainda, que haja uma chamada específica para credenciamento de novos docentes
vinculados(as) ao IFBA. A atualização da normativa e os detalhes da chamada serão definidos pela
Comissão Permanente de Credenciamento Docente do PPGCTA; as Coordenações publicarão a chamada,
uma vez finalizada e aprovada pelo Colegiado. 11 - Pauta discente. Não houve pontos a discutir, exceto
solicitação para que o barema de Seminários I seja publicizado no site do PPGCTA. 12 - O que ocorrer.
a) Solicitação da mestranda Élica Luiza Pereira Santos para aprovação de banca e inscrição extemporânea
em Seminários I: a discente é orientada pelo Prof. Dr. Vanner Boere Souza e justificou o pedido atrasado
devido à não observância de deliberação anterior do Colegiado sobre pedido de aproveitamento de
estudos; a banca indicada é composta pelos professores doutores Ita de Oliveira e Silva (UFSB); Lina
Rodrigues de Faria (UFSB); Eliseu Miranda de Assis (IFBA), com data prevista para ocorrer em 13 de
agosto de 2021. O Colegiado DEFERIU a solicitação. b) Solicitação de diárias pelo Prof. Dr. Leonardo
Evangelista Moraes: o docente solicitou três diárias, totalizando R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um
reais), para apoio na execução do projeto de pesquisa “Habitat use, fish stocks and review of the dog
snapper (Lutjanus jocu) at different spatial scales”, com potencial de gerar produções qualificadas (Qualis
A+) para o Programa. O Colegiado DEFERIU a solicitação. c) Remanejamento de rubricas do Edital
PROPPG/UFSB n.º 02/2021: as Coordenações propuseram solicitar à PROPPG que remaneje o recurso
remanescente do referido edital (R$ 488,62 - quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
para a rubrica de diárias/auxílios, bem como modificar para a rubrica diárias/auxílios os valores solicitados
pelos discentes Enéias Murilo Cerqueira da Silva e Queila Niquelen Souza. O Colegiado APROVOU a
proposta. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco minutos e eu, Jaílson Santos de
Novais, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será por assinada pelos(as) membros(as)
titulares presentes à reunião. Porto Seguro, Bahia, seis de agosto de dois mil e vinte e um.                          
                                                              

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Coordenador(a) do
Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, em 10/08/2021, às 15:11,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES, Usuário
Externo, em 10/08/2021, às 15:15, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais, Usuário Externo, em
10/08/2021, às 15:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Micali Nuvoloni, Usuário Externo, em 10/08/2021,
às 16:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente, em 10/08/2021, às 17:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 10/08/2021, às
17:36, 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 1947893 e o código CRC E495FF93.
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