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ATA DA 8ª 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 11/11/2022, ÀS 15:10 H, POR WEBCONFERÊNCIA (Link: https://meet.google.com/aae-vsdk-aqw?
hs=122&authuser=0). Presentes: Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva (Coordenação institucional/IFBA), Prof.
Dr. Jaílson Santos de Novais (Coordenação institucional/UFSB); Profa. Dra. Allívia Rouse Carregosa
Rabbani, Prof. Dr. Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira, Prof. Dr. Mário Marques da Silva Junior,
Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki (membros/as docentes do Colegiado); o docente Vanner Boere Souza; e a
estudante Carolina Agostini de Oliveira. Justificaram ausência o Prof. Dr. Felipe Micali Nuvoloni, o Prof. Dr.
Luciano da Silva Lima e a representante discente Ana Cacilda Rezende Reis. INFORMES: – Ocorreu o
Seminário Anual de Autoavaliação 2022 do PPGCTA, durante os dia 7 e 8 de novembro de 2022, onde
foram discutidos o relatório da avaliação quadrienal, a pertinência de se rediscutir em breve as linhas de
pesquisa do Programa e a revisão dos projetos de pesquisa vinculados a cada docente, inclusive projetos
estruturantes, bem como a possível distribuição dos componentes curriculares do curso por semestre, em um
período de dois anos, favorecendo a oferta de toda a estrutura curricular; as coordenações informaram que os
formulários de autoavaliação do curso serão encaminhados na próxima semana a discentes, docentes e
egressos(as), relativos ao biênio 2021-2022. – A Chamada N. 03/2022 para Bolsistas de Pós-doutorado está
em andamento, com 10 pessoas inscritas; a entrevista será realizada na próxima semana pela Comissão de
Seleção. – O Edital N. 09/2022 para o Processo Seletivo da Turma 2023 foi lançado, conforme informado
pelo presidente da Comissão de Seleção, Prof. Mário Marques da Silva Junior; em breve, será publicada uma
retificação na lista de docentes. – As coordenações informaram que a Chamada N. 02/2022 para Estudantes
Voluntários(as) na área de Linguagens e Mídias foi retificada para receber inscrições em fluxo contínuo; – As
coordenações também informaram que o curso conta agora com mais perfis em redes sociais, como
Instagram, Twitter, Facebook e YouTube; em breve, também no LinkedIn, motivo pelo qual será necessário
ter estudantes voluntários(as) ou bolsistas para ajudar na atualização e no mapeamento da atuação do
PPGCTA nas redes sociais. Além disso, coordenadores de outros PPGs na área de Ciências Ambientais
possivelmente organizarão em breve um workshop para tratar da divulgação da área nas mídias digitais. –
Deu-se um lembrete para a Turma 2021 sobre a necessidade de indicar bancas de defesa até a reunião de
dezembro/2022, tendo em vista que em janeiro/2023 não haverá reunião de Colegiado e as defesas regulares
devem ocorrer até fevereiro/2023. – A profa. Allívia Rabbani informou sobre a aprovação do projeto
submetido ao Edital INCITE Fapesb; docentes do PPGCTA participaram da proposta capitaneada pela
UESC no eixo de agricultura familiar; também informou sobre o potencial de ações de internacionalização do
PPGCTA junto à Universidade da Madeira (Portugal), com a qual o IFBA possui cooperação e recebeu
recentemente representante daquela instituição. – A Fapesb lançou Edital Universal, uma oportunidade para
que o corpo docente se organize para propor projetos em conjunto, a fim de fortalecer as linhas de pesquisa
do Programa. – O Prof. Leonardo Moraes informou, via coordenação, que a prestação de contas referente ao
Edital PROPPG/UFSB N. 03/2022 (R$ 12.360,75) já foi encaminhada ao setor competente para análise.
PAUTA: 1 - Ad referenda: A - Cancelamento da oferta do componente curricular Estatística
Univariada em 2022.2. A oferta do componente/disciplina foi cancelada a pedido do docente, Prof. Felipe
Micali Nuvoloni, por questões pessoais. O docente já havia informado aos(às) estudantes sobre o
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cancelamento e proporá a oferta deste componente curricular durante o planejamento para o próximo ano.
APROVADO por unanimidade. B - Aproveitamento de estudos do mestrando Elias Silva Gallina. O
aproveitamento foi feito a fim de retificar o histórico escolar do discente, no qual constavam como cumpridas
duas disciplinas em 2020, período anterior ao ingresso do mesmo no Programa. O discente cursou como aluno
especial no PPGCTA os componentes curriculares CAM0022 – Análise e Monitoramento de Ecossistemas
Aquáticos (45 h) e CAM0040 – Tópicos Especiais em Ciências e Tecnologias Ambientais I – Poluição
Marinha (30 h), para os quais solicita aproveitamento enquanto estudante regular, conforme Regimento Interno
2016 (Art. 46, § 1.). APROVADO por unanimidade. C - Alteração da Chamada sobre Mídias Digitais
para inscrições em fluxo contínuo. As coordenações revisaram a referida Chamada, no intuito de permitir
que estudantes interessados(as) nas vagas possam inscrever-se em qualquer momento ao longo do ano, já que
nas tentativas anteriores não houve inscrições efetivadas. APROVADO por unanimidade. 2 - Mudança para
o Regimento 2021 pela mestranda Carolina Agostini de Oliveira. A discente solicitou a mudança
justificando que poderá incorporar no artigo resultante da dissertação as mudanças a serem sugeridas pela
banca durante a defesa, e que atende a todos os demais requisitos de ambos os Regimentos (2016 e 2021)
para a defesa. APROVADO por unanimidade.  3 - Atualização da Normativa PPGCTA N. 02 - Critérios
para credenciamento e descredenciamento docente. Foi disponibilizada a Normativa e Anexos revisados
pela Comissão Permanente de Credenciamento Docente, com as sugestões recebidas do corpo docente ao
longo do ano já incorporadas. Além disso, as coordenações propuseram que seja incorporado um Capítulo
que trate sobre a Política de Credenciamento de Jovens Docentes Permanentes, conforme recomendado pela
CAPES na Ficha de Avaliação para a área de Ciências Ambientais. APROVADO por unanimidade. 4 -
Aproveitamento de estudos pelos mestrandos Ryu Okada e Uillian Maurício Araújo de Jesus.  O
discente Ryu Okada solicitou aproveitamento de 1 (um) crédito (15 h) por ter apresentado trabalho científico
no XXII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, em agosto/2022, conforme certificado enviado às
coordenações. A solicitação está amparada pelo Art. 63, alínea "d" e Art. 73 do Regimento Interno 2021 do
PPGCTA. O discente Uillian Maurício Araújo de Jesus solicitou aproveitamento de créditos pela disciplina
"T.E. em SAT II: O sentido das águas, da nascente ao mar: diversidade biológica, processos", cursada com
aprovação no Programa de Pós-graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais (PPGSAT/UESC), em 2021.2.
O pedido está amparado no Art. 46 do Regimento Interno 2016 do PPGCTA. Desse modo, a recomendação
das coordenações é o deferimento dos pedidos, com o devido registro de Aproveitamento de Estudos no
histórico escolar, bem como com a adição das observações pertinentes sobre a que se refere cada
aproveitamento (participação em eventos e nome da disciplina cursada). APROVADO por unanimidade. 5 - 
Homologação de banca de defesa de dissertação da mestranda Flora Balcão Agnelili. A discente e sua
orientadora apresentaram a indicação de banca para defesa da dissertação no dia 30/11/2022, às 08h30, por
videoconferência, ficando a banca titular assim definida, com presidência da Profa. Dra. Catarina da Rocha
Marcolin (orientadora): Dra. Andrea Santarosa Freire (UFSC), Dra. Gleice de Souza Santos (UFOP) e Dr.
Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes (UFSB). Como suplentes, o Prof. Dr. Nadson Ressyé Simões, a Profa.
Dra. Fabiana Cézar Félix Hackradt (UFSB) e o Prof. Dr. Igor Emiliano Gomes Pinheiro (UFSB).
APROVADO por unanimidade. 6 - Trancamento do componente curricular "Interdisciplinaridade para
o desenvolvimento de sociedades sustentáveis" pelas mestrandas Ellen Mary Barros Domiciano e
Zaiara Cardoso de Melo. As discentes solicitaram trancamento da disciplina por incompatibilidade de
horário. Os pedidos foram apresentados em tempo hábil, conforme preconiza o Regimento Interno do
PPGCTA (Art. 51,  § 1.). APROVADO por unanimidade. 7 - Consulta para coordenação e vice-
coordenação do PPGCTA pelo IFBA . A portaria que define a coordenação do Programa pelo IFBA
expirou em outubro/2022. O corpo docente do PPGCTA vinculado ao IFBA foi consultado sobre o interesse
em assumir a coordenação e a vice-coordenação. Sem interesse manifesto, o Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva
disponibilizou-se a ser reconduzido ao cargo de coordenador, até junho/2023, quando também findará o
mandato da coordenação junto à UFSB. A Profa. Dra. Allívia Rouse Carregosa Rabbani aceitou ocupar a
vice-coordenação do Programa pelo IFBA, no mesmo período indicado pelo prof. Allison. Desse modo, em
junho/2023, deverá ocorrer nova eleição para coordenação e vice-coordenação em ambas as instituições.
APROVADO por unanimidade. 8 - Desligamento da mestranda Milany de Jesus dos Santos do
Programa. Foi informado que a discente não cumpriu a atividade curricular Seminário I no novo prazo de 30
(trinta) dias determinado pelo Colegiado, em reunião ordinária em outubro/2022. As coordenações enviaram
e-mail à discente em 10/10/2022, sobre a deliberação do Colegiado, mas não obtiveram qualquer retorno.
Assim, questionam sobre como devem realizar o registro da nova reprovação em Seminário I no histórico, o
que fora previsto pelo Colegiado em caso de não cumprimento da atividade no prazo estabelecido. Tal
questionamento se justifica, tendo em vista que a discente não solicitou nova inscrição na atividade, assim, para
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o registro da reprovação, seria necessário inscrevê-la/matriculá-la de ofício. Também se discutiu sobre a
omissão dos regramentos institucionais, salvo melhor juízo, acerca do que configura o abandono de curso,
como aparenta ser o caso da referida discente. Desse modo, o Colegiado ponderou que seria prudente
aguardar o início do período letivo subsequente para proceder com o desligamento, caso não haja renovação
da matrícula por meio da inscrição em componentes curriculares, conforme prevê o Regimento Interno. Caso
algum documento institucional que respalde o desligamento da discente do Programa seja localizado antes do
próximo semestre letivo, o tema retornará à pauta de reunião futura do Colegiado. APROVADO por
unanimidade. 9 - Obrigatoriedade da matrícula/inscrição dos(as) estudantes nas atividades
curriculares de Seminário I (2º semestre), Seminário II (4º semestre), Pesquisa Orientada à
Dissertação I (3º semestre) e Pesquisa Orientada à Dissertação II (4º semestre) no mesmo período
definido no Calendário Acadêmico para os demais componentes/disciplinas a cada início de
semestre. Trata-se das atividades curriculares Seminário I (que corresponde à apresentação do projeto de
dissertação), Seminário II (que corresponde ao exame de qualificação), Pesquisa Orientada à Dissertação I e
Pesquisa Orientada à Dissertação II (que correspondem ao desenvolvimento do projeto de dissertação
propriamente dito, em contato frequente com o/a orientador/a). As coordenações pontuaram que a
inscrição/matrícula dos(as) estudantes nessas atividades curriculares em períodos do Calendário diferentes
daqueles em que são feitas as inscrições/matrículas nos demais componentes curriculares/disciplinas do
Programa tem resultado em maior burocracia e retrabalho para os setores acadêmicos e coordenações, além
de eventual confusão nas datas por parte dos(as) estudantes. Também mencionaram a experiência positiva
com a inscrição/matrícula na atividade de Seminário I no período letivo atual, que foi feita no mesmo período
dos demais componentes. Desse modo, propôs-se que a matrícula/inscrição dos(as) estudantes nas referidas
atividades ocorra no mesmo prazo estabelecido anualmente no Calendário Acadêmico do PPGCTA para os
demais componentes curriculares/disciplinas, no início de cada semestre letivo. Sendo assim, o Seminário I
deve ser cumprido no 2º semestre letivo; o Seminário II, no 4º semestre; a Pesquisa Orientada à Dissertação I,
no 3º semestre; e a Pesquisa Orientada à Dissertação II, no 4º semestre. Caso o(a) estudante pretenda
defender antes do prazo, por exemplo, poderá antecipar o cumprimento das atividades, devendo a solicitação
ser encaminhada às coordenações para as devidas providências. APROVADO por unanimidade. 10 - Oferta
de vaga para orientação no Edital N. 09/2022 e prorrogação de estágio pós-doutoral da Dra.
Carolina Weber Kffuri por 12 meses. Foi apresentada a solicitação de prorrogação do estágio pós-
doutoral da Dra. Carolina Weber Kffuri, sob supervisão do Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais, pelo período
de mais 12 (doze) meses, a partir de janeiro/2023, tendo em vista a declaração de disponibilidade de bolsa de
estudos concedida no âmbito do projeto de pesquisa "Desenvolvimento socioambiental para a agricultura
familiar (DSAF)", coordenado pela Profa. Dra. Gabriela Narezi. No novo ano, será desenvolvida a etapa do
projeto intitulada "Prospecção de óleos essenciais em áreas de agricultores familiares do sul da Bahia". A pós-
doutoranda apresentou carta solicitando tal prorrogação, com justificativa e cronograma de execução. O prof.
Jaílson Novais também comunicou que um artigo foi recentemente submetido para publicação, decorrente das
atividades já desenvolvidas no estágio pós-doutoral. A Dra. Carolina também solicitou ao Colegiado
autorização para que ela oferte uma vaga de orientação no atual Processo Seletivo regular para a Turma 2023
no PPGCTA, com área de interesse de pesquisa em "Plantas Medicinais e Plantas Alimentícias Não-
Convencionais", na linha de Tecnologias Ambientais, e como possíveis temas para os pré-projetos de
pesquisa: "Estudo químico e ambiental de plantas medicinais e óleos essenciais", "Prospecção de plantas
aromáticas da Mata Atlântica", "Etnobotânica e Etnofarmacologia", e "Estudos agronômicos de PANCs".
APROVADO por unanimidade. 11 - Pauta discente. Não houve pontos solicitados por discentes para
inclusão na pauta. 12 - O que ocorrer. Não houve acréscimos à pauta. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às dezessete horas e eu, Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais, lavrei a presente ATA que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelos(as) membros(as) do Colegiado presentes à reunião. Porto Seguro,
Bahia, onze de novembro de dois mil e vinte e dois. 

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Coordenador(a)
do Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais , em 22/11/2022, às
11:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLIVIA ROUSE CARREGOSA RABBANI,
Docente , em 22/11/2022, às 12:01, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
22/11/2022, às 12:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
22/11/2022, às 13:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente , em 22/11/2022, às 13:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Marques da Silva Junior, Usuário Externo,
em 22/11/2022, às 16:16, 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 2630061 e o código CRC 00E0020E.
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