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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2020 

 

No dia 09 de outubro de 2020, às 10:00 horas, o Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia reuniu-se, através da plataforma de serviço de 
conferência web da RNP, tendo como pontos de pauta: Informes, 1. 

Solicitação do Orientador Dr. Francisco Carlos Rocha de Barros Júnior 
de desligamento do discente Carlos André Teixeira, 2. Apreciação do 
parecer de credenciamento do Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis, 3. 

Preenchimento SUCUPIRA (Recoleta 2017, 2018 e 2019 e Coleta 2020), 
4. Atualização do site no novo domínio www.ecologiaaplicada.ufba.br, 5. 

Andamento das comissões (Comissão de Seleção, Comissão de 
Planejamento/Didática, Comissão de Captação de Parcerias, Comissão de 

Autoavaliação, Comissão de Avaliação-CAPES), O que ocorrer. Sob a 
presidência do Dr. Gilson Correia de Carvalho (Coordenador), a reunião 
contou com as presenças virtuais dos professores: Dr. Pavel Dodonov, Dr. 

Lazaro Benedito, e as representantes técnico-administrativa Sonja Luana 
Rezende da Silva e representante estudantil Thayara Laís dos Santos. 

Verificado o quórum, o presidente abriu a seção. Informes. Os Profs. Lazaro 
e Pavel informaram que participaram de curso sobre o preenchimento da 

plataforma SUCUPIRA promovido pela UESC. Informaram ainda que o curso 
foi bastante proveitoso e que as palestrantes conseguiram tornar o conteúdo 
interessante. Ponto 1. Solicitação do Orientador Dr. Francisco Carlos 

Rocha de Barros Júnior de desligamento do discente Carlos André 
Teixeira. O prof. Gilson informou que recebeu email do Dr. Francisco Carlos 

Rocha de Barros Júnior solicitando o desligamento do seu orientando o 
discente Carlos André Teixeira. Conforme email do Dr. Francisco o discente 

não vem desenvolvendo o trabalho desde maio de 2020 motivo pelo qual o 
orientador recomenda o desligamento. O prof. Gilson informou que entrou em 
contato com o orientador para obter maiores informações e fez um relato 

detalhado do que foi informado pelo docente aos membros do Colegiado. Após 
explicação, em detalhes do ocorrido, o professor Gilson solicitou que os 

membros do Colegiado se manifestassem quanto à matéria em tela. Após 
amplo debate foi deliberado pelo indeferimento do pedido de desligamento e 

pela substituição de orientador do discente Carlos André Texeira. A decisão 
foi embasada nos seguintes argumentos: 1 - Ainda haver prazo de defesa 
regulamentar, 2 - As condições impostas pela pandemia de COVID-19 que 

dificultaram a execução dos projetos de trabalho de conclusão de curso e 3 - 
A suspensão de atividades presenciais pela UFBA prorrogando o prazo de 

todos os discentes. Foi deliberado, ainda, que o Prof. Gilson enviaria email 
sobre a decisão do Colegiado ao docente e ao discente informando da decisão 

e da alteração de orientador. O discente enviou email ao Colegiado informando 
uma lista de potenciais orientadores com os seguintes nomes: 1- Dr. Gilson 
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Correia de Carvalho, 2- Dr. Bruno Vilela de Moraes e 3- Dr. Ricardo 
Miranda. O prof. Gilson informou aceitar a orientação aguardando apenas a 
documentação de confirmação de ciência do antigo orientador. Portanto, foi 

deliberado que após recebimento de comunicação de ciência do Dr.  Francisco 
Carlos Rocha de Barros Júnior confirmando substituição de orientação, 

documento de ciência do discente e do futuro orientador atestando que a 
mudança não implicará em alteração de prazo de defesa a referida 

substituição será efetivada. Ponto 2. Apreciação do parecer de 
credenciamento do Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis. O processo de 

credenciamento do Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis foi relatado pelo Dr. 
Pavel Dodonov. A análise do parecer de credenciamento do docente no quadro 
de docentes permanentes do programa foi aprovada por unanimidade. Ponto 

3. Preenchimento SUCUPIRA (Recoleta 2017, 2018 e 2019 e Coleta 2020). 
O Prof. Gilson solicitou que a representante técnico-administrativa Sonja 

Luana Rezende da Silva realizasse um relato sobre a situação de 
preenchimento do SUCUPIRA. Luana informou serem necessárias duas 

atividades: 1 – Recoleta dos anos 2017, 2018 e 2019 e 2 – Coleta do ano de 
2020. Foi deliberado que a recoleta dos anos anteriores seria partilhada entre 
os professores Gilson, Pavel e Lazaro e que Luana iria se concentrar na Coleta 

do ano de 2020. O prof. Gilson solicitou que Luana criasse um documento 
compartilhado no google documentos para facilitar a divisão de tarefas. Ponto 

4. Atualização do site no novo domínio www.ecologiaaplicada.ufba.br . O 
prof. Gilson informou que é necessário atualizar o site no novo domínio do 

programa. O Prof. Pavel se disponibilizou a contribuir com a atualização e 
solicitou a senha do sistema de atualização. O prof. Gilson se comprometeu a 
também contribuir com a atualização e a disponibilizar a senha para o Prof. 

Pavel. Ponto 5. Andamento das comissões (Comissão de Seleção, 
Comissão de Planejamento/Didática, Comissão de Captação de Parcerias, 

Comissão de Autoavaliação, Comissão de Avaliação-CAPES). Cada 
representante de comissão no Colegiado realizou um breve relato das 

atividades desenvolvidas nas comissões. O que ocorrer. Não houve ponto a 
ser discutido. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e, eu, 
coordenador do curso, Gilson Correia de Carvalho, lavrei a presente ATA que 

após lida e aprovada, deverá ser, por todos, assinada. Salvador, 09 de outubro 
de 2020. 
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