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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 TENOLOGIA DA BAHIA
 
ATA DA 06ª 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 09/07/2021, ÀS 14:00H, POR WEBCONFERÊNCIA.

 
 

Presentes: Os coordenadores Institucionais prof. Dr. Jailson Novaes e prof. Dr. Allison Gonçalves, os
membros do colegiado Elias Gallina, prof. Dr. Elfany Lopes, prof. Dr. Luciano Lima, prof. Dr. Marcus
Bandeira, prof. Dr. Silvio Sasaki, prof. Dr. Mário Marques, prof. Dr. Felipe Nuvoloni. Demais presentes
foram a servidora Geovana Matos de Melo (Setor de Apoio a Pós-Graduação, UFSB), bem como os
professores Dr. Ricardo Kalid e Dr. Sebastião Cerqueira Neto. Informes: Suspensão de serviços de TIC na
UFSB entre 15 e 19/07, devido à transferência do Centro de Dados. Divulgação dos serviços da biblioteca
da UFSB (biblioteca.csc@ufsb.edu.br); Recebimento de comprovantes de submissão de artigos (Nilson
Silva Jr., Teidiane Cardoso). Nova composição da comissão de eventos (Felipe Nuvoloni, Jorge Costa,
Luciano Lima, Marcus Bandeira). Data da defesa de dissertação de Isabela Queiroga (26/07). Modelos de
ata e baremas, logos/marcas, fluxos disponíveis no site. Discente estrangeira matriculada. Criação de perfil
do programa em rede social (Instagram: @ppgcta_ifba_ufsb). Sobre o V Fórum Baiano de Gestão
Ambiental das IES. Recursos do Edital PROPPG/UFSB 02. Prof. Felipe perguntou sobre o planejamento
de disciplinas para o ano de 2021. Prof. Jailson indicou que o planejamento é anual, sendo os dois
semestres. Jailson solicitou que este ponto entrasse no que ocorrer. Ponto de pauta 1 - (Ad referendum)
Homologação de banca de defesa - Mestrando: Diego Andrade (28/07, 14h00, banca: Fabrício
Zanchi/UFSB, Ângelo Lemos/UFSB, Eduardo Siegle/USP, submissão ao Brazilian Journal of
Geophysics/Rev. Bras. Geofísica - B1). Não foi deferida na reunião passada por falta de documentação e
precisa ser apreciada pelo colegiado. Todos aprovaram. Ponto de pauta 2 - (Ad referendum) Atualização
do calendário: Período de inscrição em componentes curriculares em 2021.2: 01 a 05/07. Alteração do
nosso calendário referente a disciplinas que finalizavam no final de julho, devido ao período de férias,
bem como os dias letivos e demais ações burocráticas na validação das matrículas. Prof. Luciano levantou
uma dúvida relativo a CH da disciplina, se é 45 ou 60 horas. Prof. Jailson Novaes explicou que
observamos este problema e com isso solicitamos correção para 45 horas. Ponto de pauta 3 - Tratamento
quantitativo de experimentos das pesquisas das/os mestrandas/os do PPGCTA-UFSB/IFBA,
proponente: Prof. Ricardo Kalid, informando que a disciplina deve ser na forma obrigatória, devido a
questões de pesquisas quantitativas. Informou a deficiência de mestrandos/as em dados quantitativos.
Indicou que incialmente teve na disciplina optativa 10 inscritos e depois os/as estudantes retiraram a
matrícula, ficando apenas um estudante. Indicou que os estudantes que não fizerem a medida das
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incertezas em dados quantitativos estão errados. Desta forma o prof. Ricardo Kalid aponta a necessidade
da disciplina ser obrigatória. Em seguida prof. Jailson Novaes passou a palavra para os membros. Prof.
Silvio solicitou a palavra, falou sobre a necessidade da disciplina, porém uma melhor discussão sobre a
obrigatoriedade da mesma. Prof. Silvio comentou sobre os custos referentes as calibrações de
equipamentos e vidrarias em laboratório. Prof. Jailson Novaes, perguntou sobre a disciplina ser obrigatória
em resolver o problema exposto pelo Ricardo Kalid, relatando que o estudante pode até fazer a disciplina,
ser aprovado e não aplicar os conteúdos em sua pesquisa, daí pensar de que forma melhorar os dados
quantitativos. Prof. Sebastião pediu a fala e comentou sobre a quantidade de projetos, observado pela
disciplina de metodologia da pesquisa, que exigia a quantificação de algum analito, apontando que o
aluno/a, após as suas análises na disciplina de metodologia, não apresentavam conhecimento real do seu
trabalho, principalmente na questão metrológica. Prof. Marcus Bandeira indicou que por experiência de
certificação de mais de três laboratórios pela ISSO 17.025 (norma de certificação de laboratórios de ensaio
e calibração) é extremamente difícil, custoso e acredita não aplicável a pesquisa em instituições de ensino.
O uso do material de referência certificado, sendo prática usuais em laboratório de pesquisa, já valida
grande parte dos trabalhos realizados, bem como uso de padrões rastreáveis. Indicou que calibração de
equipamentos e instrumentos são altamente custosos e visam objetivo maior de confiabilidade de resultado
para empresas interlaboratorial (que pode ocorrer no próprio Brasil ou entre países). Foi colocado em
votação que a disciplina seja ou não oferecida no formato obrigatório. Foi levantada a possibilidade de
poder ampliar a discussão da obrigatoriedade da disciplina. Foi decidido ampliar para todo o corpo
docente durante o seminário de planejamento estratégico do PPGCTA, decisão unânime. Ponto de pauta
4, Homologação de bancas de seminários I (Comissão de eventos): Foi enviado para as coordenações a
lista dos docentes das bancas examinadora e os/as inscritos/as. Prof. Felipe apresentou todos os inscritos e
as pendências foram apresentadas, sendo aprovada. Seminários II (qualificação): Mestrando Gioncarlos S.
Moreno (26/08, 14h00, banca: Sebastião Ferreira/UFSB, Delio Amador Jr./UFSB, Rodrigo
Sussman/UFSB). Aprovada. Ponto de pauta 5 - Dispensa de sessão pública de defesa: Mestranda Lívia
Seymour Galama (artigo aceito na Revista Brasileira de Educação Ambiental, Qualis A3 - conforme
Regimento interno, Art. 60º §3º). Prof. Jailson apresentou que todas as documentações enviadas, as quais
estavam corretas e a qualificação da revista também. Aprovada. Ponto de pauta 6, Edital de seleção
2021:  Proponente: Comissão de seleção. A prof. Catarina (presidente da comissão) fez a apresentação dos
principais pontos do edital de seleção 2022. Aumento da quantidade de vagas de 15. Prof. Allison indicou
que deve ser justificado com base em algum padrão/métrica este aumento. Prof. Elfany fez um destaque na
questão das cotas a respeito de candidatos autodeclarados que tenham cursado ensino médio em escolas
públicas. Prof. Catarina o pré-projeto foi substituído pela carta de intenção. Prof. Elfany questionou sobre
a necessidade de o/a estudante indicar três orientadores/as, sugerindo que o candidato/a os indique na
mesma linha de pesquisa. A comissão justificou que temos menos de 35% de docentes sem orientação no
momento e a média nacional é de 10%. Edital aprovado. Ponto de pauta 7, Homologação de
coorientação: Mestrando Isaide Almeida (coorientadora: Dra. Iani Dias Lauer Leite/UFOPA). Aprovado.
Mestrando Leandro Santana Souza (coorientador: prof. Dr. André Búrigo Leite/IFBA). Aprovado. Ponto
de pauta 8, Homologação de ata de defesa (conforme. Art. 127 do RGPPG/UFSB), Mestrando Enéias
Murilo Cerqueira da Silva (aprovado na defesa em 28/06/2021). Aprovado.  Ponto de pauta 9
- Seminário de planejamento estratégico 2021-2024. Proponente: Coordenações institucionais. Prof.
Jailson apresentou a ideia da composição da Comissão de planejamento estratégico e autoavaliação
(CPEAA). Com base na apresentação surgiu dúvida quanto as comissões existentes e sobreposições, desta
forma foi proposto uma reavaliação de todas as comissões do PPGCTA. Prof. Jailson trouxe as
informações sobre o planejamento e o cronograma das atividades ao logo do ano. Prof. Elfany sugeriu
discussão como chegar no doutorado, uma questão que o PPGCTA precisa entender e que os docentes
precisam se dedicar mais ao PPGCTA, ou seja a nossa parte. No segundo dia, o prof. apontou que é
necessário entender o que são Ciências Ambientais, pois sabe-se pouco sobre a área, ao invés de tratar de
perspectivas futuras, sendo acatado e decidido que o prof. Dr. Alexandre Schiavetti seria o convidado para
falar do tema. Ponto de pauta que ocorrer. Prof. Felipe apresentou interesse em ofertar disciplinas. As
coordenações alertaram sobre a questão do uso de “Tópicos especiais em Ciências Ambientais” ou
escolher alguma disciplina que possa lecionar dentro das possibilidades da matriz curricular aprovada.
Ficou acordado que o o professor Felipe verificaria qual componente pode ministrar e depois a
representação consultaria o interesse dos discentes no componente. A informação de que componentes os
estudantes têm interesse de matricular-se deverá ser levantada antes da reunião do planejamento de 2022.
A reunião foi encerrada às 17:17h e eu, prof. Dr. Allison Gonçalves Silva, lavrei a presente ATA que,
depois de lida e aprovada, será por todos assinada. Porto Seguro - BA, nove de julho de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Coordenador(a) do
Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, em 27/07/2021, às 16:34,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente, em 28/07/2021, às 14:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES, Usuário
Externo, em 28/07/2021, às 14:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
28/07/2021, às 14:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA LIMA, Docente, em 28/07/2021,
às 14:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 28/07/2021, às
14:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Micali Nuvoloni, Usuário Externo, em 28/07/2021,
às 15:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais, Usuário Externo, em
28/07/2021, às 16:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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informando o código verificador 1932373 e o código CRC AE16F1F8.
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