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ATA DA 2ª REUNIÃO ANUAL 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 11/03/2022, ÀS
14:10H, POR WEBCONFERÊNCIA.  

Presentes: Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva (coordenação institucional/IFBA), Prof. Dr. Jaílson Santos de
Novais (coordenação institucional/UFSB); Elias Silva Gallina (representante discente); Prof. Dr. Elfany Reis do
Nascimento Lopes, Prof. Dr. Luciano da Silva Lima, Prof. Dr. Mário Marques da Silva Júnior; Prof. Dr. Silvio
Tarou Sasaki; Prof. Dr. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes; os(as) estudantes Alana Carmo de Oliveira,
Camilo Caetano Nunez, Tainá Jardim Antunes; e a servidora do Setor de Apoio à Pós-graduação da
UFSB/CSC, Geovana Matos de Melo. Justificaram a ausência à reunião os docentes Felipe Micali Nuvoloni,
Marcus Luciano F. de Souza Bandeira e Sebastião Cerqueira Neto.
INFORMES: O PPGCTA agora conta com sete bolsas CAPES-DS (cf. Ofício Circular nº 2/2022-
GAB/PR/CAPES). Bolsas CAPES recentemente implementadas no Programa: Alana Carmo de Oliveira,
Ariany Santos Almeida e Zaiara Cardoso de Melo. Relatórios de bolsistas FAPESB recentemente
encaminhados via e-mail à Fundação: Joaquim Lemos Ornellas (relatório final), Leandro Fernandes Antonio
Santos (relatório final) e Marcela Silva Santos (relatório parcial). Edital Simplificado N. 01/2022, para
inscrição de alunos/as especiais em componentes curriculares com vagas não-preenchidas, teve matrículas
efetivadas para 2022.1. Prof. Leonardo Moraes está organizando os Webinários em Ciências e Tecnologias
Ambientais, no âmbito do componente curricular Fundamentos de Ciências e Tecnologias Ambientais em
2022.1 - a primeira palestra está prevista para o dia 14/03/2022, às 14h00, com o Dr. Alexandre
Garcia/FURG, transmitida pelo Canal do CFCAm/UFSB no YouTube; docentes e discentes podem contatar
o prof. Leonardo para sugerir mais convidados(as) e temas de interesse para o webinário. O Prof. Allison
Gonçalves Silva informou sobre o início do diálogo institucional com o intuito de proceder à correta destinação
de resíduos químicos gerados pelo IFBA, destacando que será pertinente fazer isso em parceria com a UFSB,
otimizando recursos e estreitando ainda mais as relações entre as IES. A Coordenação de Convênios e
Parcerias Institucionais/UFSB colocou-se à disposição do Programa para tirar dúvidas sobre os trâmites
necessários para estabelecer parcerias interinstitucionais. O Prof. Allison Gonçalves informou que já deu
entrada no processo para renovar o convênio entre o IFBA e a UFSB, firmado quando da criação do
programa no formato de mestrado acadêmico associativo. PAUTA: 1  – Cancelamento de matrícula do
discente Camilo Caetano Nunez (Processo SIPAC/UFSB N.º 23746.001584/2022-35). Relator: Prof.
Elfany Reis do Nascimento Lopes. O parecer apresentado segue o Despacho N. 851/2022 da Diretoria de
Pós-graduação/UFSB, recomendando cancelar a matrícula do discente em questão e convocar imediatamente
o/a próximo/a candidato/a classificado/a e aprovado/a no processo seletivo, conforme o item 8.2 do Edital
PROPPG/PRPGI N. 11/2021 - UFSB/IFBA, de 27/09/2021, o qual indica que “a não entrega da
documentação até a data estipulada implicará na perda do direito à vaga e na convocação, em segunda
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chamada, de outro/a candidato/a para ocupá-la, obedecendo-se à ordem de classificação”. APROVADO
com uma abstenção. 2 – Ad referendum: Licença maternidade/prorrogação de prazo de defesa e de bolsa
Capes por quatro meses (até junho/2022) para a discente Flora Balcão Agnelli (cf. Portaria CAPES n. 248,
de 19/12/2011) (Processo SIPAC/UFSB N.º 23746.001125/2022-12). APROVADO. 3 – Homologação
de atas de defesa de dissertação: Christiane Ferreira de Souza Macena (defesa pública e aprovação
ocorrida em 21/02/2022), Melina Passos Santana Ferraz (22/02/2022), Michele Cristina Maia (23/02/2022) e
Leandro Fernandes Antonio Santos (23/02/2022). APROVADO. 4 - Trancamento semestral do curso por
motivo de saúde – discente Márcia Alves dos Santos . Parecer favorável emitido por perito médico oficial
do IFBA. Colegiado aprovou o trancamento do curso no semestre letivo atual, seguindo o parecer oficial. Ao
fim do período, caso a discente ainda não tenha condições de retornar às atividades acadêmicas, deverá
apresentar novo requerimento, com laudo médico, solicitando trancamento para o semestre seguinte. Sugere-
se que o pedido seja apresentado ao menos 30 dias antes do período previsto para renovação de matrícula
e/ou inscrição em componentes. APROVADO. 5 – Proposta para Auxílio Financeiro à Pesquisa na Pós-
Graduação - Edital PROPPG/UFSB N.º 03/2022. Para atender ao referido edital, as coordenações
institucionais apresentaram ao Colegiado como proposta o projeto “Fomento à Pesquisa no Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais”, prevendo a seguinte distribuição de recursos: (a)
Tradução, adaptação e versão de texto e taxas de publicação em revistas qualificadas (serviços de terceiros,
pessoa jurídica) – R$ 3.000,00; (b) Materiais de consumo – R$ 4.050,75; (c) Diárias – R$ 5.310,00. Em
reuniões futuras, o Colegiado poderá estabelecer um valor-teto para pedidos de docentes/discentes, a fim de
contemplar um maior número de pessoas. O Prof. Leonardo Evangelista Moraes, docente permanente do
Programa, disponibilizou-se a atuar como gestor/coordenador do recurso no âmbito do PPGCTA, conforme
atuou no ano de 2021. APROVADO.  6 – Pauta discente. A representação relatou problemas no envio de
comprovante de vacinação para a UFSB, mediante formulário eletrônico. A coordenação/UFSB informou que
os e-mails recebidos serão analisados e a lista de estudantes será encaminhada à Coordenação do Campus
Sosígenes Costa. 7 – O que ocorrer: A – Mudanças de orientação: para a estudante Milany de Jesus dos
Santos, a orientação passa do Prof. Vanner Boere Souza para o Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes;
da mestranda Bruna Caldas Bonfim, a orientação muda da Profa. Allívia Rouse Carregosa Rabbani para a
Dra. Carolina Weber Kffuri, ficando aquela como coorientadora. APROVADO. B – Pedido de estágio pós-
doutoral do Dr. Rafael Rodrigues Ferrari (supervisor: Prof. Dr. Thiago Mafra Batista).  Relatoria:
Prof. Jaílson Santos de Novais. O relator recomendou aprovar o pedido, tendo em vista a documentação
apresentada, com necessidade de entrega do comprovante da bolsa assim que a mesma for implementada.
APROVADO. C – Cancelamento de componentes curriculares. O Colegiado deliberou por elaborar
resolução interna a fim de melhor explicar o significado dos termos cancelamento e trancamento no âmbito do
Programa, com efeitos para a interpretação do Regimento Interno. Caso não haja conflito com os sistemas
institucionais do IFBA (SUAP) e da UFSB (SIGAA), o termo trancamento será adotado apenas para referir-
se ao curso (ex.: trancamento semestral de matrícula por motivo de saúde) e cancelamento será o termo usado
para disciplinas/componentes curriculares (ex.: no segundo dia de aula, o/a estudante decide não mais cursar
um componente; então, deve solicitar o cancelamento do mesmo, o que será assim registrado no sistema, caso
aprovado pelo Colegiado, conforme Regimento Interno). APROVADO.  D – Alteração na matrícula da
discente Ariany Santos Almeida para aluna regular também no SIGAA/UFSB . As coordenações
informaram a necessidade de alterar o status da discente no SIGAA/UFSB, de aluna especial para regular, a
fim de coincidir com a Plataforma Sucupira/CAPES, tendo em vista que a mestranda foi contemplada com
uma bolsa da demanda social CAPES. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
quinze horas e vinte e cinco 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, onze de março de dois mil e vinte e dois. 
 

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, professor, em
15/03/2022, às 09:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES,
Usuário Externo, em 15/03/2022, às 09:42, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
15/03/2022, às 09:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
15/03/2022, às 09:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 15/03/2022,
às 10:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Marques da Silva Junior, Usuário Externo,
em 15/03/2022, às 11:37, 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 2227062 e o código CRC 0195054C.
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