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Presentes: Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva (coordenação institucional/IFBA), Prof. Dr. Jaílson Santos de
Novais (coordenação institucional/UFSB); Ana Cacilda Rezende Reis (representante discente); Profa. Dra.
Allívia Rouse Carregosa Rabbani, Prof. Dr. Elfany Reis do Nascimento Lopes, Prof. Dr. Felipe Micali
Nuvoloni, Prof. Dr. Marcus Luciano Ferreira de Souza Bandeira e Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki (membros/as
docentes do Colegiado); os(as) docentes Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto e Roberto Muhajir Rahnemay
Rabbani; e a estudante Letícia Teles Botter. INFORMES: – Sobre o planejamento estratégico do Programa,
as coordenações informaram que alguns grupos de trabalho não conseguiram finalizar o documento, motivo
pelo qual o compartilhamento do mesmo com a comunidade foi atrasado; assim, propôs-se compartilhar a
versão atual do planejamento para considerações até o final do mês, a fim de agendar uma reunião
extraordinária específica para a discussão e aprovação do documento. – A coordenação do Doutorado em
Energia e Ambiente (UFBA) propôs criar uma comissão interprogramas para discutir possíveis parcerias
interinstitucionais; pelo PPGCTA, comporão tal comissão os professores Allison Gonçalves Silva e Mário
Marques da Silva Jr.; ao fim dos trabalhos, a comissão apresentará ao Colegiado uma proposta de parceria
para discussão. – Os fluxos administrativos disponibilizados no site do PPGCTA foram atualizados, incluindo
modelo de parecer para Seminário I. – Foi submetida uma proposta do PPGCTA ao edital CAPES n.º
16/2022: Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) - Pós-doutorado Estratégico - Apoio aos
programas de pós-graduação emergentes e em consolidação; como não houve manifestação de docentes
disponíveis para contribuir com a escrita da proposta, mediante consulta das coordenações institucionais, o
prof. Jaílson Santos de Novais elaborou o projeto "Temas Emergentes de Pesquisa em Ciências e Tecnologias
Ambientais no Extremo Sul da Bahia" e o submeteu à CAPES, a fim de atender ao Programa. – As
coordenações institucionais prepararam chamada pública de estudantes voluntários(as) para apoio ao
PPGCTA nas áreas de linguagens e mídias digitais, no ano de 2022, após revisão do documento pelo setor de
estágios do IFBA. – O professor Carlos Werner Hackradt solicitou descredenciamento do PPGCTA,
justificando que estava contribuindo pouco com o Programa, com baixa procura nos últimos processos
seletivos; as coordenações agradeceram a contribuição que o docente prestou enquanto esteve credenciado e
lamentaram o pedido; os processos (SIPAC/UFSB) referentes aos pós-doutorandos atualmente sob a
supervisão do referido docente (Jessyca Luana Silva Teixeira e Ramón Hernandez Andreu) serão
encaminhados ao Programa de Pós-graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais (PPGSAT–UFSB/UESC),
após consulta das coordenações à DPG/PROPPG/UFSB e ao docente, com a devida atualização na
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Plataforma Sucupira. PAUTA: 1) Proposta de revisão da Normativa Interna sobre Credenciamento e
Recredenciamento Docente. A proposta havia sido encaminhada ao Colegiado pela Comissão Permanente
de Credenciamento Docente do PPGCTA. Contudo, o prof. Luciano Lima, membro do Colegiado, enviou ao
Colegiado um documento assinado por docentes do IFBA vinculados(as) ao Programa, no qual solicitam mais
tempo para que possam analisar a proposta; sendo assim, o prof. Luciano requereu pedido de vistas e a
retirada do ponto da pauta do dia. Uma vez concedido o pedido de vistas, fica o ponto remanejado para a
pauta da reunião ordinária de Colegiado a ocorrer em junho/2022, quando o membro solicitante do pedido de
vistas deve apresentar a relatoria/parecer acerca do documento enviado pela Comissão. 2) Uso de recursos
do Edital PROPPG/UFSB 03/2022 - Apoio aos PPGs. O recurso concedido pela PROPPG/UFSB já está
disponível para uso, sob a gestão do prof. Leonardo Evangelista Moraes no PPGCTA. Propôs-se, a exemplo
do que ocorreu em 2021, que haja o teto de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada pedido docente ou
discente, em uma primeira rodada, a fim de contemplar o maior número possível de pessoas. Após tal rodada,
poderão ser contemplados pedidos em qualquer valor, caso ainda haja recurso disponível. O prof. Leonardo
Moraes será responsável por fazer os devidos comunicados aos corpos docente e discente, conforme
procedeu no ano anterior. APROVADO.  3) Trancamento de CC/disciplina: aluna regular Roberta
Ferreira de Moura (CC Análise e Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos); aluna especial Carla
Santos Acruz (CC Fundamentos das Ciências e Tecnologias Ambientais) . Os pedidos foram
encaminhados via requerimento, atendendo às exigências regimentais do PPGCTA. APROVADO.  4)
Segunda prorrogação de defesa pela discente Jeane Campos Silva (até 07/2022). A discente havia
pedido três meses de prorrogação de defesa e, agora, solicita mais três meses, até julho/2022 (trigésimo mês
no curso), tendo em vista que precisou mudar o tema de pesquisa ao longo do Mestrado e não conseguiu, até
o momento, finalizar a dissertação. O pedido foi assinado pela orientadora e acompanhado da versão atual do
texto da dissertação. APROVADO. 5) Aproveitamento de estudos: Allana Souza de Carvalho
(Metodologia da Pesquisa Científica e Escrita Científica, cursadas como aluna especial no
PPGCTA). A discente foi aluno especial do PPGCTA, quando cursou com aproveitamento os dois
componentes curriculares, em 2019, estando o pedido de acordo com o Regimento Interno do PPGCTA.
APROVADO. 6) Trancamento de curso pela discente Letícia Teles Botter (substituído por licença
maternidade). A discente apresentou requerimento assinado também pela orientadora, justificando que tem
uma filha com dois meses de idade e, portanto, não está conseguindo conciliar a matrescência com as
atividades do PPGCTA. A discente esteve presente à reunião, bem como a profa. Alessandra Buonavoglia
Costa-Pinto, sua orientadora, quando informou que se confundiu ao interpretar o instrumento acerca da
possibilidade de pedir licença maternidade ou trancamento do curso, optando inicialmente por este último. No
entanto, com anuência da orientadora presente, solicitou ao Colegiado que fosse retirado de pauta o pedido de
trancamento do curso, a fim de aditar uma solicitação de licença maternidade de quatro meses, como tem sido
adotado de praxe no PPGCTA em atendimento à legislação vigente, retroativo à data de nascimento da
criança (27/02/2022). Com isso, também aditou a solicitação de trancamento extemporâneo dos componentes
curriculares (disciplinas) nos quais está inscrita/matriculada no semestre 2022.1 (Fundamentos das Ciências e
Tecnologias Ambientais; Metodologia da Pesquisa Científica; Educação Ambiental e Conservação da
Biodiversidade; e Tópicos Especiais em Ciências e Tecnologias Ambientais III - A), haja vista a solicitação de
licença maternidade. APROVADO. A discente deverá enviar aos setores acadêmicos o requerimento
atualizado solicitando a licença maternidade, conforme deferido nesta reunião, com apresentação da certidão
de nascimento da criança, para abertura do processo correspondente. 7) Homologação de ata de defesa da
discente Avezeny Araújo Costa (ocorrida em 02/05/2022). A ata atesta a aprovação e está assinada pelos
membros da banca, incluindo orientador, e pela mestranda. APROVADO. 8) Pauta discente. A
representante discente informou a dificuldade que a turma 2022 tem enfrentado para ter acesso aos e-mails
institucionais, bem como à rede CAFe para consultar a área restrita do portal de periódicos da CAPES. O
prof. Allison Gonçalves Silva solicitou à representante que encaminhe novamente a lista de discentes sem e-
mail institucional, a fim de que ele pessoalmente busque solucionar isto junto ao setor de TI do IFBA. Também
será sugerido ao setor equivalente na UFSB que amplie o prazo de validade das senhas geradas para
recuperação de e-mails institucionais, pois elas têm expirado em um curto período de tempo, dificultando o
acesso dos(as) estudantes ao sistema. Sobre a oferta presencial ou metapresencial de componentes
curriculares no semestre 2022.2, isto será ponto de pauta da reunião ordinária de junho/2022. 9) O que
ocorrer. A – Reanálise do credenciamento do prof. Jorge Antonio Silva Costa. A Comissão
Permanente de Credenciamento Docente do PPGCTA procedeu à análise, informando que o docente obteve
52,5 pontos, referentes a 1/4 do quadriênio, sendo assim, recomendou manter o docente credenciado ao
Programa. APROVADO. O Colegiado manteve o docente na categoria de colaborador até que a Comissão

Ata PPGCTA.PSG 2331780         SEI 23282.000277/2022-32 / pg. 2



proceda à reanálise de todo o corpo docente, com base nas métricas da CAPES, o que deve ocorrer até o
final de 2022. B – Edital FAPESB/SECTI N. 005/2022. As Coordenações informaram que a Fapesb
lançou edital no intuito de "Promover a criação e consolidação dos Institutos de Ciência, Inovação e
Tecnologia do Estado da Bahia (INCITEs), para ocupação de posição estratégica no Sistema Estadual,
Regional e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da formação de redes de cooperação
científica e tecnológica interinstitucional e interdisciplinar, atuando em uma das áreas estratégicas (...)". Sendo
assim, a PROPPG/UFSB solicitou que os PPGs e grupos de pesquisa se manifestassem sobre o interesse em
compor equipe para elaborar proposta a ser submetida ao referido edital. Docentes do IFBA informaram que
a instituição pretende submeter uma proposta, potencialmente enquanto executora, para o eixo de
desenvolvimento econômico, área V: Agricultura familiar, tendo em vista que já há iniciativas nesta linha na
IES. Como o PPGCTA é um mestrado associativo IFBA–UFSB, aventou-se a possibilidade de a UFSB ser
uma instituição parceira na referida proposta. Propôs-se consultar todo o corpo docente, a fim de listar quais
professores têm interesse e disponibilidade para compor a equipe que contribuirá com a proposta sugerida
pelo IFBA, bem como se há pessoas interessadas em outra área estratégica prevista no edital e que tenha
disponibilidade em compor equipe de trabalho em tal área, a fim de que isso seja comunicado à
PROPPG/UFSB, para os devidos encaminhamentos. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às dezesseis horas e dez minutos e eu, Prof. Dr. 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, treze de maio de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Professor, em
19/05/2022, às 10:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
19/05/2022, às 11:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Micali Nuvoloni, Usuário Externo, em
19/05/2022, às 11:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
19/05/2022, às 11:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente , em 19/05/2022, às 11:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
20/05/2022, às 15:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CACILDA REZENDE REIS, Usuário
Externo, em 23/05/2022, às 14:19, 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 2331780 e o código CRC 651FDC4D.
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