
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA DA 3ª 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 08/04/2022, ÀS
14:00H, 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. Felipe Micali Nuvoloni, Prof. Dr. Luciano da Silva Lima, Prof. Dr. Marcus
Luciano Ferreira de Souza Bandeira, Prof. Dr. Mário Marques da Silva Júnior; Prof. Dr. Silvio Tarou Sasaki;
os(as) estudantes Ana Cacilda Rezende Reis, Armando Torres Neto, Ellen Mary Barros Domiciano, Fernando
da Cruz Lima, Gabriela Nunes Rebouças Leal e Larissa Sandoval Cury; e as(os) servidoras(es) do Setor de
Apoio à Pós-graduação da UFSB/CSC, Geovana Matos de Melo, Ilo de Oliveira Moura e Sara Gouveia.
INFORMES: – Coleta CAPES 2021: o prazo para a coordenação inserir os dados na Plataforma Sucupira
foi prorrogado até 20/05/2022; assim, o corpo docente poderá ser acionado para fornecer informações sobre
sua atuação no Programa e nas IES e deve manter o currículo Lattes/CNPq atualizado; – Finalização do
planejamento estratégico: os GTs foram solicitados a concluírem a edição do documento sobre o planejamento
até o dia 15/04/2022, a fim de que, após isso, tal documento seja compartilhado com a comunidade
acadêmica para leitura e contribuições até o final de abril/2022, na expectativa de que o planejamento seja
aprovado pelo Colegiado na reunião de maio/2022; – Ofício n. Tec_MAT 07/2022 SEMAC (Secretaria de
Meio Ambiente e Causa Animal/Porto Seguro), sobre demanda/sugestão de pesquisas com foco em
comunidades tradicionais e áreas protegidas no município de Porto Seguro; as coordenações informaram
sobre o ofício-resposta em processo de elaboração, incluindo consulta ao corpo docente, lista das
dissertações já desenvolvidas ou em execução sobre as temáticas apontadas no ofício, bem como outros
encaminhamentos, como reunião entre SEMAC e PPGCTA para levantamento de demandas e outras
convergências; – Aprovação de projeto submetido à Chamada CNPq/MCTI/FNDCT n.º 18/2021: as
coordenações parabenizaram a equipe que propôs o projeto "EcoIoT: Rede de Monitoramento de Qualidade
da Água via Internet das Coisas no Extremo Sul da Bahia", com docentes e egressos do PPGCTA (Profs.
Marcos Bernardes, Orlando Jorquera, Fabrício Zanchi e Marcus Bandeira; egressos e doutorandos Felipe
Oliveira e Ricardo Cunha); – 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
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consolidação: as coordenações solicitaram apoio docente para elaborar o projeto a ser submetido até maio a
esta Chamada, a fim de obter bolsas de pós-doutorado para o Programa; – Prof. Felipe Nuvoloni informou
sobre o edital de bolsas FAPESB lançado pelo IFBA, no qual sua orientanda (Tainá Jardim Antunes) foi
contemplada; – O representante discente Elias Silva Gallina informou que o corpo discente do PPGCTA
elegeu nova representação junto ao Colegiado: Ana Cacilda Rezende Reis (titular) e Milany de Jesus dos
Santos (suplente), que iniciarão as atividades a partir da próxima reunião ordinária; o Colegiado agradeceu a
Elias Gallina e Ryu Okada pelo ótimo trabalho como representantes até então e deu as boas-vindas às novas
discentes. PAUTA: 1 – Homologação de ata de defesa da dissertação da mestranda Regiane de
Oliveira Almeida (defesa ocorrida em 11/03/2022) : APROVADA.  2 - Pedidos de trancamento de
componentes curriculares pelos(as) mestrandos(as) Ana Cacilda Rezende Reis (Instrumentos para
Análises Ambientais, IAA), Fernando da Cruz Lima (IAA), Gabriela Nunes Rebouças Leal (IAA), João
Pedro Fernandes Lenz (IAA), Leandro Santana Souza (Diversidade da Flora da Mata Atlântica,
Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade) e  Maísa Alves dos Santos  - aluna especial
(Fundamentos das Ciências e Tecnologias Ambientais, Metodologia da Pesquisa Científica). Relator: Prof. Dr.
Allison Gonçalves Silva. O relator comunicou ao Colegiado sobre os pedidos recebidos, todos devidamente
justificados, e recomendou o deferimento dos mesmos, bem como a orientação ao corpo discente para que
consulte sempre a ementa de cada disciplina/componente curricular antes de solicitar a inscrição/matrícula no
mesmo, a fim de evitar pedidos de trancamento. APROVADO. Na oportunidade, as coordenações
informaram que, para manter a uniformidade entre a documentação estudantil no IFBA e na UFSB, nestes e
em futuros pedidos similares, no histórico será registrado o termo “trancamento”, após aprovação colegiada,
uma vez que o SUAP não usa a terminologia “cancelamento” para tal finalidade. 3 - Aprovação do Plano de
Trabalho PROAP/CAPES 2022 (R$ 14.238,00), com proposta de relatório de prestação de contas.
Relator: Prof. Dr. Jaílson Santos de Novais. Tendo em vista as informações fornecidas pela Diretoria de Pós-
graduação (UFSB) e as experiências anteriores com o uso de recursos PROAP, o relator sugeriu que o
Colegiado aprove a destinação do recurso em 2022 para “Participação de professores, pesquisadores e
alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior”, sendo dividido equitativamente
entre as rubricas de auxílio financeiro a estudantes (33.90.18) e auxílio financeiro a pesquisadores (33.90.20).
Além disso, recomendou aprovar o modelo de relatório de prestação de contas para auxílios decorrentes do
PROAP, com indicação de que beneficiários(as) de recursos similares em 2021 enviem retroativamente o
relatório para arquivamento junto às coordenações institucionais. APROVADO. 4 - Homologação da
orientação do mestrando Armando Torres Neto pelo Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi:  O discente foi
convocado em quarta chamada, já está cursando componentes curriculares e trabalhando na elaboração do
projeto de dissertação com a supervisão do prof. Fabrício Zanchi. APROVADO. 5 - Homologação de
banca de defesa de dissertação de Avezeny Araújo Costa, orientada pelo Dr. Fabrício Berton Zanchi
(data da defesa: 02/05/2022, às 15h00): Titulares: Dr. Allison Gonçalves Silva (IFBA-BPS), Dr. Gleidson
Vieira Marques (UFSB) e Dra. Joseane Oliveira da Silva (IFBA-VIC); Suplentes: Dr. João Guilherme
Portugal Vieira (Unicamp) e Dr. Elfany Reis do Nascimento Lopes (UFSB). APROVADO. 6 -
Homologação dos relatórios finais de estágio pós-doutoral de José de Anchieta Nunes e Marcelo
Soeth, sob supervisão do Dr. Carlos Werner Hackradt. Relator: Prof. Dr. Mário Marques da Silva
Júnior. O relator recomendou ao Colegiado aprovar os relatórios apresentados, bem como solicitar que os
autores dos mesmos enviem eventuais comprovantes de publicações e similares para arquivamento junto aos
relatórios. APROVADO. 7 - Aproveitamento de estudos pelo discente Wilson da Silva Rocha, por ter
cursado como aluno especial no PPGCTA o componente curricular Conflitos Socioambientais e
Conservação da Biodiversidade: O discente cursou com aproveitamento o componente curricular (nota 8,0)
no semestre letivo 2019.1, assim, faz jus a dois (2) créditos (30 h). APROVADO. 8 - Registro nos
sistemas institucionais do trancamento de curso por motivo de saúde pela discente Márcia Alves dos
Santos nos períodos letivos entre 2019.2 e 2022.1: A discente solicitou trancamento integral da matrícula
por motivo de saúde no semestre letivo 2019.2, apresentando laudo médico, com deferimento pelo Colegiado
do curso; após isso, em 2022.1, o Colegiado novamente homologou o trancamento pelo mesmo motivo, a
partir de análise de novo laudo médico por perito oficial/IFBA. Sendo assim, as coordenações solicitam ao
Colegiado que aprove o devido registro do trancamento do curso no histórico escolar da discente, para o
período compreendido entre 2019.2 e 2022.1, nos sistemas acadêmicos do IFBA e da UFSB. APROVADO.
9 - Pauta discente: A representação discente solicitou que se defina o período de realização da atividade de
Seminário I. Após rememorar o que o Colegiado já discutiu sobre o tema, propôs-se que a atividade ocorra
no âmbito do Ciclo de Seminários do PPGCTA, entre os dias 27 e 30 de setembro de 2022. No evento, cada
mestranda(o) apresentará publicamente seu projeto de dissertação, para apreciação e sugestões do público,
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especialmente do corpo docente do Programa, sem banca convencional. Além disso, relembrou-se que cada
orientador(a) será responsável por enviar o projeto de dissertação a um(a) parecerista da área, à sua escolha,
a fim de obter um parecer escrito sobre o projeto, com nota, que deverá ser encaminhado às coordenações
institucionais antes do Ciclo de Seminários, para posterior registro no histórico discente. As coordenações
enviarão ao corpo docente comunicado sobre isso em breve. Também aventou-se a possibilidade de que o
evento seja presencial. Isto será rediscutido em junho, quando o Colegiado também definirá a modalidade de
oferta dos componentes curriculares do segundo semestre letivo de 2022. APROVADO. 10 - O que ocorrer:
As coordenações apresentaram, para posicionamento do Colegiado, o Decreto n. 13.713/2022, de
04/04/2022, da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, que “estabelece os órgãos públicos e as entidades de
sociedade civil que irão constituir o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA”. A composição
proposta no referido Decreto exclui instituições como a UFSB, o IFBA e o ICMBio. Tal fato foi
veementemente criticado e repudiado pelo Colegiado do PPGCTA, tendo em vista a importância das referidas
instituições para a conservação do meio ambiente em Porto Seguro e região, inclusive, por meio de
interlocuções com o próprio poder público municipal ao longo de pesquisas científicas, formação de recursos
humanos, atividades extensionistas etc. Assim, propôs-se que as coordenações  do PPGCTA acionem as
demais instâncias em suas respectivas instituições, a fim de que haja um posicionamento contundente e
unificado em resposta ao recente Decreto, notificando a Prefeitura e demais órgãos cabíveis sobre o
retrocesso que o documento publicado representa para as questões ambientais locais e regionais, além do
desrespeito às relações interinstitucionais já construídas nesse âmbito. APROVADO. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e vinte 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, oito de abril de dois mil e vinte e dois. 
 

Documento assinado eletronicamente por ALLISON GONCALVES SILVA, Professor, em
13/04/2022, às 11:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES,
Usuário Externo, em 13/04/2022, às 11:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elias Silva Gallina, Usuário Externo, em 13/04/2022,
às 12:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO TAROU SASAKI, Usuário Externo, em
13/04/2022, às 12:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaílson Santos de Novais , Usuário Externo, em
13/04/2022, às 12:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Micali Nuvoloni, Usuário Externo, em
13/04/2022, às 12:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Marques da Silva Junior, Usuário Externo,
em 13/04/2022, às 14:47, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCUS LUCIANO SOUZA DE FERREIRA
BANDEIRA, Docente , em 14/04/2022, às 09:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA LIMA, Docente , em
14/04/2022, às 11:56, 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 2278051 e o código CRC E96F33B4.
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