
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 
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CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE 

 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 09/09/2021. 4 

 5 
No dia 09/09/2021, 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 
Bruna Nico (Representante Técnico Administrativo do CPF) 14 
Cristiane de Almeida Campos (representante discente) 15 
Matheus Ramalho Lima (Representante da linha de pesquisa Recursos Agrossilvopastoris) 16 
Gabriel Contini (discente) 17 
Hugo Monteiro (discente) 18 
Eduardo Fernandes (discente) 19 
Elena Luiza (discente) 20 
Larissa Neves (discente) 21 
Carlos Aguiar (discente) 22 
Eric de Oliveira Lima (dicente) 23 
 24 
 25 
Falta Justificada: 26 
Leandro Gaffo (Representante da linha de pesquisa Relações Socioambientais) 27 
André Rego (Representante suplente da linha de pesquisa em Relações Socioambientais) 28 
 29 
Pontos de Pauta:  30 
Pauta 01. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 2021.08.12 31 
Pauta 02. Projeto de Autoavaliação do curso 32 
Pauta 03. Minuta do Edital de "Edital para inscrição especial em componentes curriculares" 33 
Pauta 04. Minuta do Edital de Credenciamento de novos docentes 34 
Pauta 05. Pedido de dispensa de proficiência em língua estrangeira - Gabriel de Oliveira Contini Pereira 35 
Pauta 06. Discussão sobre a criação de formulários, padronização de projetos e dissertação 36 
 37 
Expedientes: 38 
Informes:  39 
- Apresentação da nova representação discente 40 
- V Fórum Baiano de Gestão Ambiental das Instituições de Ensino Superior (V FBGA-IES), que ocorrerá entre 41 
14 a 16 de setembro de 2021. Acessem o link (https://sig.ufsb.edu.br/evento/VFBGA2021) de inscrição 42 
entre 30 de junho a 13 de setembro de 2021 43 
- XIV ENCONTRO ECONOMIA ECOLÓGICA, no site http://ecoeco.org.br/xiv-encontro-da-sociedade-44 
brasileira-de-economia-ecologica/. O evento acontecerá de modo 100% virtual no período de 9 a 12 de 45 
novembro de 2021. 46 
 47 
 48 
Deliberações dos pontos de pauta: 49 

https://sig.ufsb.edu.br/evento/VFBGA2021
http://ecoeco.org.br/xiv-encontro-da-sociedade-brasileira-de-economia-ecologica/
http://ecoeco.org.br/xiv-encontro-da-sociedade-brasileira-de-economia-ecologica/


01. Ata aprovada, com abstenções de Bruna Nico e Cristiane de Almeida 50 
02. Apreciado e aprovado por unanimidade o documento com o projeto de autoavaliação do curso, 51 

havendo o encaminhamento de que a Coordenação procuraria formar a Comissão de Implementação 52 
da Autoavaliação. Recordou-se que neste mês de setembro já estão previstas atividades de 53 
autoavaliação. 54 

03. Minuta do edital de inscrição de componentes curriculares. A profa. Guineverre informa que os 55 
professores das disciplinas são consultados previamente sobre a possibilidade de oferta de vaga 56 
especial e que o planejamento de ofertas se dá, em regra, de forma anual. Encaminhamento de 57 
incluir um item no edital para informar que as aulas serão ofertadas de modo remoto, mas poderão 58 
ser convertidas em presenciais, a depender de definições da Universidade. Prof. Frederico pergunta 59 
sobre quais são as instituições parceiras, a fim de maior clareza do processo. Cristiane Almeida, 60 
representante discente, acompanha esta fala, pensando em execução de estágios posteriormente. É 61 
sinalizada a dificuldade de obtenção da relação das instituições parceiras, da desatualização das 62 
informações presentes no site da Universidade e da demora de resposta do setor competente da 63 
UFSB para que essa informação possa ser melhor utilizada. Prof. Frederico opina sobre a dispensa 64 
deste item de vinculação a instituições parceiras. O entendimento é acompanhado pelos presentes. 65 
Nova redação do item: “5.7. Os componentes curriculares deverão ser ofertados de modo remoto 66 
enquanto durar a pandemia, podendo sofrer alteração para modo presencial, seguindo as 67 
determinações das instâncias superiores da UFSB”. Minuta aprovada por unanimidade. Foi sinalizada 68 
a necessidade de ampliação dos prazos previstos no edital, especialmente de inscrição e de resposta 69 
aos recursos. Em relação ao email, foi informado que não é possível ampliar a capacidade de espaço 70 
do email Serpro e não é possível criar uma conta no google education para o Programa. A 71 
Coordenação verificará a opção do email para uso. Encaminhamento de que o calendário será 72 
definido após consulta dos trâmites internos da UFSB. Aprovado com as ressalvas aqui colocadas. 73 

04. Minuta do edital de Credenciamento de novos docentes. Profa. Guineverre levanta alguns pontos 74 
iniciais. a. Critérios de Desempate; b. Ampliação do prazo de inscrição; c. Ampliação do prazo de 75 
resposta a recurso; d. Mencionar possibilidade de retorno de atividades presenciais. Prof. Frederico 76 
sinaliza sobre a possibilidade de reorganização interna da distribuição de docentes por linhas de 77 
pesquisa, começando por uma sondagem de interesse. Questiona ainda a carga horária de 15 horas 78 
de dedicação dos docentes, que deveria ser menor. Encaminhamento: alguns ajustes ao edital, que 79 
será novamente apreciado em reunião futura do Colegiado; será feita consulta aos docentes sobre 80 
intenção de alteração de linhas de pesquisa, previamente à definição do número de vagas por linha 81 
de pesquisa no Edital.  Pontos indicados para modificação: i. Pontuação para o plano de trabalho; ii. 82 
Adequação ao histórico de atuação do candidato aos objetivos do programa; iii. Critérios de 83 
Desempate; iv. Ampliação do prazo de inscrição; v. Ampliação do prazo de resposta a recurso; vi. 84 
Mencionar possibilidade de retorno de atividades presenciais. Decidiu-se pela realização dos ajustes 85 
apontados na reunião, conduzidos pela Coordenação, para nova apreciação dos membros do 86 
Colegiado, sendo realizada previamente uma consulta não vinculativa aos docentes que tenham 87 
intenção de alteração ou vinculação a outra linha de pesquisa, promovendo reorganização interna. 88 
Aprovado à unanimidade. 89 

05. Pedido de dispensa de proficiência em língua estrangeira - Gabriel de Oliveira Contini Pereira. Profa. 90 
Guineverre pontua que deveríamos pensar que se trata de uma decisão em caráter excepcional e 91 
pontual, sem capacidade de abrir precedente e sem caráter vinculativo, em virtude de uma lacuna 92 
normativa na Universidade, que não dispõe sobre prazo de aceitação do documento comprobatório. 93 
Contudo, faltam informações necessárias à formação da análise do Colegiado. Assim, foi dado o 94 
encaminhamento de que o Requerente fornecerá ao Colegiado as informações faltantes (escores, 95 
níveis de proficiência, etc.), para nova análise em reunião. Aprovado à unanimidade. 96 

06. Discussão sobre a criação de formulários, padronização de projetos e dissertação. A Coordenação 97 
informa que está sobrecarregada e que é necessário ampliar os “braços” de trabalho. 98 
Encaminhamento: ser identificado o que é necessário para uso do PPGCS, fazendo uma busca entre 99 
os demais Programas da UFSB para identificar o que já existe, adaptando ao uso do Programa, se 100 
necessário. Havendo necessidade de criação de novos documentos, será criada uma Comissão para 101 
elaboração dos mesmos. Porém, neste momento ficou definido que o foco será a criação de 102 
normativas, ou instruções, para a composição e apresentação do projeto de dissertação. 103 



 104 
Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 49 minutos, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu 105 
por encerrada a reunião, e para constar eu, Guineverre Alvarez, lavrei a presente ATA, que, após aprovada, 106 
vai ser assinada por mim e pelos Membro. 107 
 108 
 109 
 110 

João Batista Lopes da Silva 111 
Coordenador do PPGCS 112 

 113 
Demais Membros: 114 

 115 
 116 
Frederico Monteiro Neves 117 
 118 
Guineverre Alvarez  119 
 120 
João Batista Lopes da Silva 121 
 122 
Bruna Nico 123 
 124 
Cristiane de Almeida Campos 125 
 126 
Matheus Ramalho Lima 127 
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