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 1 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-2 
Graduação em Ciências e Sustentabilidade, da Universidade 3 
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em 12/08/2021. 4 

 5 
No dia 12/08/2021, às 9:00 horas, na sala virtual https://meet.google.com/xmt-vqkh-cip, seguindo 6 
orientações da Portaria 163/2020 com orientações à comunidade acadêmica sobre o COVID-19, realizou-se 7 
a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade (PPGCS). 8 
 9 
Membros presentes:  10 
Frederico Monteiro Neves (Representante da linha de pesquisa Recursos Naturais e Ambientais) 11 
Guineverre Alvarez (Vice Coordenadora) 12 
João Batista Lopes da Silva (Coordenador) 13 
Matheus Ramalho de Lima (Representante da linha de pesquisa Recursos Agrossilvopastoris) 14 
Elissandro Santos Rocha (Representante Técnico Administrativo do CPF) 15 
Dirceu Benincá (Convidado) 16 
Luanna Chácara Pires (Convidado) 17 
Márcia Bandeira Ronner (Convidado) 18 
 19 
Falta Justificada: 20 
Leandro Gaffo (Representante da linha de pesquisa Relações Socioambientais) 21 
 22 
Pontos de Pauta:  23 

1. Pauta 01 - Aprovação da ata do dia 21/05/2021 24 
2. Pauta 02 - Planejamento de recepção da nova turma - aula inaugural 25 
3. Pauta 03 - Projeto de Autoavaliação do PPGCS 26 
4. Pauta 04 - Ofertas de matrículas especiais, para alunos externos à UFSB: Art. 77 Resolução 23/2019 27 

e Art. 8 Regimento Interno. 28 
5. Pauta 05 - Remanejamento dos recursos do PPGCS - Edital PROPPG 02/2021 29 
6. Pauta 06 - Estratégias para a proficiência em língua inglesa: Propor para os alunos cursarem um CC 30 

de Inglês do primeiro ciclo. 31 
7. Pauta 07 - Planejamento aulas 32 

2021.2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uI1bP0h15jwfUsKHlZhsItppC4nFD4__qzkM1eSh33 
Wjs/edit?usp=sharing 34 

8. Pauta 08 - Resultado da seleção e indicação de 35 
orientação: https://drive.google.com/file/d/1G5KAIsaoVEFtpaNZP0XLc5HKAzMfEUV-36 
/view?usp=sharing 37 

9. Credenciamento de novos docentes. 38 
 39 
Expedientes: 40 
Informes: Andamento do processo seletivo do projeto em parceria com UFBA e UESC (Edital CAPES 04/2021) 41 
e respectivas possibilidades de bolsas para mestrado; finalização do processo seletivo de turma para o PPGCS.  42 
 43 
Deliberações dos pontos de pauta: 44 
Solicitação de alteração de ordem dos pontos de pauta, iniciando por 8 e 7, aprovada. 45 
8 – Resultado da seleção e indicação de orientação. A coordenação do PPGCS apresentou uma proposta 46 
prévia de orientação, elaborada a partir das escolhas de orientador informada pelos candidatos quando do 47 
momento da inscrição. Prof. Frederico sugere um ponto de pauta em próxima reunião com avaliação do 48 
processo seletivo do mestrado. Várias falas de docentes indicando a necessidade de alteração, em edital, da 49 
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indicação de orientador ser feita livremente pelo candidato. É citada a opção de inscrição do candidato em 50 
vaga disponibilizada pelo professor orientador, ideia apoiada pelos presentes. Anders sugere que algumas 51 
sugestões de melhoria no processo seletivo podem ser enviadas por e-mail, posteriormente. Matheus avalia 52 
que a concorrência por vaga do orientador pode limitar a procura pelo Programa. Profs. Anders e Frederico 53 
reportam a importância da figura do coorientador, especialmente se membro externo. As indicações de 54 
orientação foram aceitas, mas com ressalva de possibilidades de alterações futuras, em virtude da efetivação 55 
da matrícula e desenvolvimento do contato entre orientador e candidatos/as.  56 
7 – Planejamento das aulas. O coordenador apresentou a planilha online com o planejamento de oferta dos 57 
CCs, com seus respectivos docentes, para 2021.2, 2021.3 e 2022.1. A forma de oferta é de livre 58 
estabelecimento docente (semanal, condensado, em bloco, etc.). O coordenador sugeriu que os três CCs 59 
iniciais obrigatórios sejam sempre os mesmos, feitos por toda a turma, em conjunto, para gerar o sentido de 60 
unidade da turma, não sendo ofertados de forma livre ou permitida a sua antecipação, via matrícula especial. 61 
Márcia Ronner solicita sugestões de ministrar o CC de EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA e pergunta 62 
sobre oportunidade de revisão das ementas dos CCs. Márcia e Anders apontam interesse em ofertar 63 
componentes livres. A proposta apresentada pela Coordenação foi aprovada pelos presentes.  64 
1 – Aprovada pelos presentes a ata do dia 21/05/2021. 65 
2 – Aula inaugural. O coordenador informa que há uma proposta de que esta ocorra junto com a graduação. 66 
O coordenador entende que este momento seria oportuno para informar aos ingressantes o funcionamento 67 
do curso, o regimento, datas, procedimentos, etc. Frederico fala da importância de um convidado com fala 68 
específica para o mestrado, embora contemple também a graduação. Guineverre sugere um momento para 69 
apresentação do curso e seus procedimentos também para os docentes, em data diferente da aula inaugural. 70 
João fala que o CC de SEMINÁRIO será uma oportunidade para que os docentes apresentem aos discentes 71 
seus trabalhos e propostas para o PPGCS. Frederico explica que isso já existe na programação da semana 72 
inaugural. Professor Matheus sugere confecção de “um slide com essas informações gerais de cada 73 
professor, passando ali no site do PPGCS é importante. Vincular também a área pública do SIGAA (aos 74 
internos apenas, os externos não sei se eles possuem)”. Frederico sugere os nomes para a aula inaugural, na 75 
ordem, de Fábio Scarano, José Eli da Veiga e José Augusto Leitão Drummond. Votado e aprovado pelos 76 
presentes. 77 
3 - Projeto de Autoavaliação do PPGCS. Foram apresentadas informações gerais sobre este processo pela 78 
CAPES e como a Comissão de Autoavaliação trabalhou nos últimos meses, solicitando a tomada de 79 
conhecimento do mesmo pelos docentes. Neste momento fez-se somente uma sensibilização da 80 
autoavaliação. Este ponto de pauta será rediscutido no dia 09/09/2021, para aprovação no Colegiado. 81 
4 - Ofertas de matrículas especiais, para alunos externos à UFSB. Será criada uma comissão para elaboração 82 
de uma minuta de edital para seleção de candidatos à matrícula especial, composta por dois membros (um 83 
docente e um técnico administrativo). Elissandro aceitou integrar como integrante da Comissão. A 84 
Coordenação buscará outro nome entre os docentes do Programa. Futuramente, a proposta de criação de 85 
um cronograma com planejamento anual de oferta das disciplinas (com flexibilidade), após consulta aos 86 
docentes, com lançamento de edital específico por quadrimestre. Neste momento, a oferta será apenas para 87 
o segundo quadrimestre 2021.3. A minuta do edital deverá ser apresentada na próxima reunião do Colegiado 88 
(09/09/2021). Proposta: criação de comissão para elaboração de edital para alunos especiais, oferta 2021.3, 89 
comissão formada por um Técnico Administrativo e um Professor e apresentação da minuta do edital na 90 
reunião do dia 09/09/2021. Proposta aprovada pelos presentes. 91 
5 - Remanejamento dos recursos do PPGCS - Edital PROPPG 02/2021. Professor Frederico consulta sobre 92 
possibilidade de uso do recurso para ressarcimento de despesa já realizada, tendo o mesmo objeto do Edital. 93 
A coordenação informa da baixa procura por um item de recursos para publicação e sugere remanejamento 94 
da alocação em insumos de laboratório, na inversão da proporção (70% e 30%). Será feita uma consulta à 95 
PROPG para saber se é possível o ressarcimento e, sendo afirmativo, será destinado o valor de R$500,00 para 96 
tal item e o restante do valor do item de produção será revertido para compra de insumos. Se não for 97 
possível, o valor integral do item de produção e publicação será revertido para o item de insumos. Votado e 98 
aprovado. 99 
6 - Estratégias para a proficiência em língua inglesa. A coordenação entrará em contato com os docentes de 100 
língua inglesa para identificar quais componentes previstos na graduação atenderiam às necessidades do 101 
mestrado para, então, ofertar aos discentes do PPG como opção para cursarem como medida auxiliar para 102 



melhor desempenho no exame de proficiência, de exigência no regimento geral do PROPG. Proposta 103 
aprovada. 104 
9 – Credenciamento de novos docentes. A coordenação informa que está havendo dificuldades para 105 
manutenção do vínculo da Profa. Sindiany, por questões internas da UFS, mas que manterá ela no programa 106 
por questões estratégicas e também por pedido da própria professora. Diante da perspectiva de aumento 107 
do corpo docente do programa, foi colocada uma proposta de aumento de uma vaga para cada linha de 108 
pesquisa mais uma vaga adicional para a linha de pesquisa em Recursos Naturais e Ambientais, totalizando 109 
assim quarto vagas. A seleção será via edital, com a minuta do edital sendo apresentada na próxima reunião, 110 
09/09/2021. Votado e aprovado a proposta. 111 
 112 
Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 50 minutos, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu 113 
por encerrada a reunião, e para constar eu, Guineverre Alvarez, lavrei a presente ATA, que, após aprovada, 114 
vai ser assinada por mim e pelos Membro. 115 
 116 
 117 
 118 

João Batista Lopes da Silva 119 
Coordenador do PPGCS 120 

 121 
Demais Membros: 122 

 123 
Frederico Monteiro Neves 124 
 125 
Guineverre Alvarez  126 
 127 
João Batista Lopes da Silva 128 
 129 
Matheus Ramalho de Lima 130 
 131 
Elissandro Rocha 132 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 14/10/2021 15:52 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO
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(Assinado digitalmente em 14/10/2021 16:19 ) 
MATHEUS RAMALHO DE LIMA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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ELISSANDRO SANTOS ROCHA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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(Assinado digitalmente em 18/10/2021 15:04 ) 
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