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Presentes: Prof. Dr. Allison Gonçalves Silva e Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais (coordenações
institucionais); Elias Silva Gallina (representante discente); Prof. Dr. Elfany Reis do Nascimento Lopes, Prof.
Dr. Luciano da Silva Lima, Prof. Dr. Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira (membros titulares); Prof.
Dr. Felipe Micali Nuvoloni e Prof. Dr. Mário Marques da Silva Júnior (membros suplentes); Profa. Dra.
Alessandra Buonavoglia Costa Pinto, Profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin e os(as) discentes Carolina
Agostini de Oliveira, Laylane Pinheiro Alves, Uillian Maurício Araújo de Jesus.  Informes: a) Ocorrerá a
segunda etapa do Seminário de Planejamento Estratégico e Autoavaliação do PPGCTA, em 14/10/2021, às
14h00, com transmissão pelo Canal Eventos PPGCTA no YouTube); contará com a palestra "Autoavaliação
na pós-graduação: conceitos e métodos" (Dr. Robert Verhine, UFBA); haverá, ainda, encontro ampliado dos
Grupos de Trabalho para o planejamento estratégico do PPGCTA, a fim de compartilharem os resultados
obtidos até então. b) A mesa redonda "Periódicos predatórios: desafios para autoria e editoria" ocorrerá no
dia 18/11/2021, às 15h00, com transmissão pelo canal da Revista Paubrasilia no YouTube; a atividade é
promovida pela revista Paubrasilia (JB FLORAS/UFSB) em parceria com o PPGCTA; as palestrantes
convidadas são a Dra. Sônia Vasconcelos (UFRJ) e Dra. Helena Donato (Portugal);  c) Lançado o Edital
PROPPG/PRPGI n.º 11/2021, de 23/09/2021, publicado para seleção da turma 2022 do PPGCTA; d) Os
recursos PROAP 2021 recebidos pelas coordenações do PPGCTA consistiram em pedidos de auxílios a
estudantes e a pesquisadores; todos foram enviados à Diretoria de Pós-graduação/UFSB, para as demais
providências necessárias, contemplando onze discentes e oito docentes, até então; ainda há disponíveis R$
166,00 (cento e sessenta e seis reais) para auxílio a estudantes e R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete
reais) para auxílio a pesquisadores; as Coordenações continuarão recebendo pedidos até esgotar tais recursos;
e) Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês ou
Espanhol) da FAEG; a prova acontecerá dia 30/10/2021, às 9h00; estudantes interessados/as poderão
inscrever-se on-line; f) Haverá adiamento, para 2022, a pedido docente, do componente curricular
"Instrumentos para análises ambientais", que teria início em outubro de 2021, por motivo de ordem pessoal de
saúde. g) Ocorrerá a III Semana de Biologia da UFSB, em dezembro/2021; a profa. Catarina Marcolin, em
nome da comissão organizadora, convida discentes do PPGCTA para compor a comissão científica.  Pauta:
1) Atualização dos modelos para apresentação de projeto, qualificação e dissertação no PPGCTA e
respectivas fichas de avaliação - Discutiu-se sobre os modelos adotados no Programa para projetos,
dissertações e baremas, sinalizando-se que eles precisam de aperfeiçoamento constante. O prof. Mário
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Marques havia sinalizado que pode gerar confusão o fato de estudantes submeterem artigos para publicação
antes da defesa e incluir tais textos no corpo da dissertação ainda a ser analisada pela banca examinadora.
Assim, tem-se a dúvida sobre se as considerações da banca devem ou não ser atendidas na versão final da
dissertação, a ser depositada junto ao Programa. O prof. Jaílson Novais opinou que considera necessário, sim,
que a versão final inclua as considerações pertinentes emitidas pela banca examinadora, sugerindo que, nesse
caso, o/a estudante pode incluir uma nota de rodapé na versão final do trabalho, indicando que uma versão
anterior do texto foi submetida, aceita ou publicada em periódico, porém, a versão atual contém modificações
incorporadas após a defesa. Propôs-se que docentes e discentes possam enviar sugestões até a próxima
reunião sobre os modelos de projeto, dissertação e fichas de avaliação no PPGCTA, a fim de aprimorá-los.
APROVADO. 2) Aproveitamento de exame de proficiência em língua inglesa - A mestranda Laylane
Pinheiro Alves apresentou declaração de aprovação em exame promovido pelo Centro de Extensão da
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, com nota Nota 76/100, obtida em
29/08/2021. APROVADO. 3) Pedido de recredenciamento da profa. Alessandra Buonavoglia Costa
Pinto, considerando deliberação do Colegiado em reunião de 23/02/2021 - A docente solicitou reanálise
da sua produção científica, conforme decisão anterior do Colegiado que indicou seu descredenciamento, após
o fim das orientações em andamento. A solicitação foi remetida pelas Coordenações à Comissão Permanente
de Credenciamento Docente, junto com a documentação enviada pela docente, acerca do aceite para
publicação de dois artigos na Revista Brasileira de Educação Ambiental e um livro pela editora Appris. Os
membros de tal Comissão não chegaram a um consenso sobre a análise do pedido, motivo pelo qual o
remeteram para decisão do Colegiado. Foi lida a ata da reunião da Comissão, indicando pontos como a
necessidade de revisão da atual normativa sobre credenciamento docente no Programa e a pertinência ou não
em se considerar comprovantes de aceite para publicação para fins de pontuação no (re)credenciamento.
Após diversas colocações, o Colegiado deliberou, por maioria simples, que a solicitação da profa. Alessandra
Buonavoglia deveria ser analisada à luz da normativa vigente (n.º 02/2018). Considerando-se isso, a profa.
Catarina Marcolin informou que a profa. Alessandra Buonavoglia apresenta documentação com somatório de
150 pontos, compatível com um ano de produção no quadriênio 2021-2024. Desse modo, o Colegiado
deliberou por aprovar o pedido da docente. APROVADO. 4) Pauta discente - Não houve pauta
apresentada pela representação discente. 5) O que ocorrer - A) Indicação de banca de qualificação de
Avezeny Araújo Costa - Nomes sugeridos: Elfany Reis do Nascimento Lopes/UFSB, Marcos Eduardo C.
Bernardes/UFSB, Felipe Micali Nuvoloni/UFSB; suplente: Allison Gonçalves Silva/IFBA; data pretendida:
25/11/2021, às 14h00. APROVADO. B) Exames de proficiência no PPGCTA - Sobre os exames de
proficiência em língua inglesa e língua portuguesa para estudantes estrangeiros/as, o Regimento Interno do
Programa prevê que eles sejam aplicados até o 6.º mês após ingresso no PPGCTA (cf. Art. 43, § 2º e 5° do
Regimento). Desse modo, o Colegiado deliberou que se consulte a profa. Luciana Ávila, do Comitê de Política
Linguística da UFSB, para averiguar a possibilidade de elaborar e aplicar tais exames à estudante estrangeira
atualmente matriculada no PPGCTA. Para a turma 2021, o edital PROPPG 06/2020, ao qual a turma se
submeteu, diz que "4.11.1 Todos/as os/as candidatos/as aprovados/as deverão cursar obrigatoriamente, com
aproveitamento, a disciplina Tópicos Especiais em Ciências Ambientais: Inglês Instrumental no semestre
2021.1, sob pena de ser desligada(o) do Programa” e continua “4.11.2 Os aprovados nesta seleção e que
possuam documentos comprobatórios de certificação de proficiência em língua inglesa emitidos a partir de
2015, seja pelo PPGCTA ou por outra instituição, poderá solicitar dispensa de cursar a disciplina prevista no
item 4.11.1. (...)" Desse modo, o Colegiado compreende que, pela interpretação do edital,  o componente
curricular mencionado pode equivaler ao exame de proficiência em língua estrangeira (inglês), em caráter
excepcional, tendo em vista que o contexto da pandemia de COVID-19 impossibilitou que tal exame fosse
aplicado durante o ingresso de estudantes, conforme prevê o Regimento Interno do Programa. Com isso,
estudantes que ingressaram no PPGCTA em 2021 e foram aprovados/as no CC Tópicos Especiais em
Ciências Ambientais: Inglês Instrumental estariam dispensados do exame de proficiência em língua inglesa. No
entanto, deliberou-se por encaminhar consulta à PROPPG/UFSB, a fim de que avalie se o Colegiado, de fato,
tem competência para tal deliberação, uma vez que o Regimento Geral de Pesquisa e Pós-Graduação da
UFSB (Art. 95) prevê a realização do exame de proficiência, ainda que não especifique como deve se dar tal
exame. Não mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e cinco minutos e eu, 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, primeiro de outubro de dois mil e vinte e um.
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Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, professor, em
21/10/2021, às 09:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 21/10/2021,
às 09:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES,
Usuário Externo, em 21/10/2021, às 10:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA LIMA, Docente , em
21/10/2021, às 11:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
21/10/2021, às 11:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Micali Nuvoloni, Usuário Externo, em
21/10/2021, às 12:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Marques da Silva Junior, Usuário Externo,
em 21/10/2021, às 15:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente , em 21/10/2021, às 17:15, 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 2038977 e o código CRC F3F65DFA.

23282.000837/2021-78 2038977v2

Ata PPGCTA.PSG 2038977         SEI 23282.000837/2021-78 / pg. 3


	Ata PPGCTA.PSG 2038977

