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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 14/10/2021. 4 

 5 
No dia 14/10/2021, às 9:00 horas, na sala virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-6 
da-silva, seguindo orientações da Portaria 163/2020 com orientações à comunidade acadêmica sobre o 7 
COVID-19, realizou-se a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade 8 
(PPGCS). 9 
 10 
Membros presentes:  11 
Frederico Monteiro Neves (Representante da linha de pesquisa Recursos Naturais e Ambientais) 12 
Guineverre Alvarez (Vice Coordenadora) 13 
João Batista Lopes da Silva (Coordenador) 14 
Luanna Chácara Pires (Representante da linha de pesquisa Recursos Agrossilvopastoris) 15 
Elissandro Rocha dos Santos (Representante Técnico Administrativo do CPF) 16 
Cristiane de Almeida Campos (representante discente) 17 
 18 
 19 
Falta Justificada: 20 
Leandro Gaffo (Representante da linha de pesquisa Relações Socioambientais) 21 
Matheus Ramalho Lima (Representante da linha de pesquisa Recursos Agrossilvopastoris) 22 
 23 
Pontos de Pauta:  24 
Pauta 01. Aprovação da ata da reunião de colegiado do PPGCS no dia 09/09/2021 25 
Pauta 02. Aprovação da ata da reunião de colegiado do PPGCS no dia 24/09/2021 26 
Pauta 03. ACT UFSB/Arboretum - renovação e possibilidades de fortalecer ações entre Arboretum e PPGCS 27 
Pauta 04. Recomposição do colegiado do PPGCS - Saída do Prof. Leandro Gaffo 28 
Pauta 05. Discussão sobre aprovação dos projetos no comitê ética animal, vegetal ou humano 29 
Pauta 06. Formulário para Projeto com Financiamento - dados necessários na Sucupira 30 
Pauta 07. Discussão sobre as diretrizes das atividades extracurriculares 31 
Pauta 08. Discussão inicial sobre o novo edital de entrada de estudantes 2022 32 
 33 
Expedientes: 34 
Informes: A coordenação informa que amanhã, 15/10,2021, termina o prazo para inscrição especial em 35 
componentes curriculares no Programa. Sem mais informes. 36 
 37 
Deliberações dos pontos de pauta: 38 

01. Aprovação da ata da reunião de colegiado do PPGCS no dia 09/09/2021: aprovada por quatro votos 39 
e uma abstenção. 40 

02. Aprovação da ata da reunião de colegiado do PPGCS no dia 24/09/2021: prof. Frederico recorda que 41 
justificou a ausência na última reunião e solicita correção na ata. Também solicita maiores 42 
informações sobre o processo de consulta interna à filiação docente às linhas de pesquisa, que foi 43 
realizada. São feitas estas duas correções a estes pontos na ata anterior. Ata aprovada à unanimidade 44 
com as duas correções solicitadas. 45 

03. ACT UFSB/Arboretum - renovação e possibilidades de fortalecer ações entre Arboretum e PPGCS: 46 
profs. Guineverre e Frederico falam da importância do Programa Arboretum para a região e das 47 
características de suas ações e instalações, tratando da rede de núcleos comunitários vinculados e à 48 
rede de trabalho dos atores e potenciais de trabalho em conjunto, especialmente para pesquisa. 49 



Profa. Luanna pede informações sobre as instalações técnicas e de laboratório do Programa, 50 
informando do interesse da Universidade em seus diferentes cursos e ciclos. Aprovada à 51 
unanimidade a extensão do Termo de Cooperação Técnica vigente entre a UFSB e o Ministério 52 
Público da Bahia (MP-BA) para apoio mútuo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e 53 
extensão com o Programa Arboretum de Conservação e Restauração da diversidade florestal, 54 
devendo a ata ser encaminhada ao MP-BA para formalização do interesse, após consulta ao setor de 55 
convênios da Universidade. 56 

04. Recomposição do colegiado do PPGCS - Saída do Prof. Leandro Gaffo: encaminhamentos (i) tentar 57 
uma redefinição do calendário de reuniões para que o prof. Matheus possa comparecer, pois está 58 
com impedimento de agenda na quinta-feira pela manhã e (ii) nova consulta aos docentes da linha 59 
de pesquisa relações socioambientais para recomposição do colegiado no lugar do prof. Leandro 60 
Gaffo, que está em licença de afastamento das atividades. Aprovado à unanimidade. 61 

05. Discussão sobre aprovação dos projetos no comitê ética animal, vegetal ou humano: O prof. João 62 
Batista traz alguns esclarecimentos sobre a necessidade de aprovação no comitê de ética humana. A 63 
profa. Luanna esclarece alguns pontos sobre o comitê de ética animal. O prof. Frederico menciona a 64 
necessidade de aprovação no comitê de ética em pesquisa e no SISBIO se o trabalho é em unidades 65 
de conservação. Outros comitês são mencionados. Prof. Frederico recomenda realização de evento 66 
sobre ética em pesquisa para o CFDT, para mobilização e informação geral, sugerindo parceria com 67 
o mestrado em Meio Ambiente, Saúde e Biodiversidade da UFSB. Encaminhamento da proposta de 68 
criação de encontros mensais do Programa sobre o tema de ética em pesquisa, em parceria com 69 
outras unidades da UFSB e instituições que trabalham com o tema. Proposta aprovada à 70 
unanimidade. 71 

06. Formulário para Projeto com Financiamento - dados necessários na Sucupira: aprovado à 72 
unanimidade. 73 

07. Discussão sobre as diretrizes das atividades extracurriculares: a representantes discente levará a 74 
proposta de diretrizes de atividades extracurriculares para debate entre seus pares, trazendo de 75 
volta ao Colegiado as devolutivas pertinentes para enfrentamento do tema. O ponto de pauta voltará 76 
à discussão no Colegiado em seguida. 77 

08. Discussão inicial sobre o novo edital de entrada de estudantes 2022: proposta de nova entrada de 78 
estudantes no PPGCS para 2022.2, ficando a Coordenação responsável por contatar possíveis 79 
membros para a Comissão de Seleção. Proposta aprovada por cinco membros e uma abstenção. 80 

 81 
Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 47 minutos, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu 82 
por encerrada a reunião, e para constar eu, Guineverre Alvarez, lavrei a presente ATA, que, após aprovada, 83 
vai ser assinada por mim e pelos Membro. 84 
 85 
 86 
 87 

João Batista Lopes da Silva 88 
Coordenador do PPGCS 89 

 90 
Demais Membros: 91 

 92 
Frederico Monteiro Neves 93 
 94 
Guineverre Alvarez  95 
 96 
João Batista Lopes da Silva 97 
 98 
Elissandro Rocha dos Santos 99 
 100 
Cristiane de Almeida Campos 101 
 102 
Luanna Chácara Pires 103 
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