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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 

2020 

 

No dia 04 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, o Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia reuniu-se, através da plataforma google meet, 

tendo como pontos de pauta: Informes, 1. Homologação de banca 
examinadora, data e horário de defesa do discente: Lucas Ventin 

Monteiro Sampaio, 2. Candidaturas para eleição de novos membros do 
Colegiado, 3. Eleição de Coordenador e Vice para mandado 2020 - 2022, 
4. Planejamento 2021.1, 5. Pedido de exclusão de disciplinas do SLS, 6. 

Prazo de defesa após publicação da resolução CONSUNI 04-2020. 7. 
Seleção 2021.1. 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, 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. O prof. 
Gilson comentou a resolução 04 de 2020 do CONSUNI, atualizou os membros 

sobre o preenchimento do re-coleta CAPES da plataforma SUCUPIRA 2017-
2018-2019 e do coleta CAPES 2020. O Prof. Pavel informou que discutiu com 

a promotora do MP – Bahia Aline sobre a possibilidade de uma parceria entre 
o programa e o MP da Bahia, e que essas tratativas serão novamente 

discutidas em 2021. Ponto 1. Homologação de banca examinadora, data e 
horário de defesa do discente: Lucas Ventin Monteiro Sampaio. O prof. 
Gilson Carvalho informou que foi recebido pedido de encaminhamento de 

defesa para homologação de membros da banca examinadora, datas e 
horários de defesa do discente: Lucas Ventin Monteiro Sampaio. O discente 

Lucas Ventin Monteiro Sampaio encaminhou cópia do trabalho final intitulado 
“Problemas ambientais associados a sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário: uma revisão da literatura científica e reflexões sobre 
como usá-la na gestão pública” com sugestão de data de defesa 10/12/2020 
às 14:00 (em sessão virtual) com banca examinadora composta pelos 

titulares: Dr. Pedro Luís Bernardo da Rocha – UFBA (Orientador), Dr. Severino 
Soares Agra Filho – UFBA e Ms. Eduardo Farias Topázio – INEMA, e, 

suplentes: Dra. Marcia Mara de Oliveira Marinho – UFBA e Me. Bruno Jardim 
da Silva – INEMA. A banca foi homologada por unanimidade. Ponto 2. 

Candidaturas para eleição de novos membros do Colegiado. O prof. Gilson 
informou que recebeu, por email, 4 candidaturas para eleição de novos 
membros do Colegiado para mandato dez-2020 – dez-2022. Os candidatos 

foram os docentes permanentes: Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis, Dr. 
Doriedson Ferreira Gomes, Dra. Margareth Maia e o Dr. Pavel Dodonov 

(recondução). O prof. Gilson informou que a eleição será registrada no google 
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forms entre os dias 06 e 14 de dezembro. Ponto 3. Eleição de 
Coordenador e Vice para mandado 2020 - 2022. O Prof. Gilson informou 
que após a realização da eleição dos novos membros do Colegiado esses, 

conforme regimento interno, deverão eleger entre si novos coordenador e vice 
para mandato dez-2020 – dez-2022. Foi informado ainda que o mandato do 

atual coordenador e vice se encerram em 18 de dezembro de 2020. Ponto 4. 
Planejamento 2021.1. O prof. Gilson informou que houve reunião conjunta 

com o PPGECOTAV para discutir as demandas relativas ao semestre 2021.1. 
Informou ainda que elaborou uma minuta de planejamento que foi discutida 

e aprovada por unanimidade. Ponto 5. Pedido de exclusão de disciplinas 
do SLS. O prof. Gilson informou que recebeu alguns e-mails de alunos 
solicitando exclusão de componente curricular matriculado no SLS. Foi 

decidido que, conforme resolução 02-2020, as solicitações de exclusão de 
disciplinas serão todas aprovadas sem abertura de processo. Ponto 6. Prazo 

de defesa após publicação da resolução CONSUNI 04-2020. O prof. Gilson 
informou a publicação da resolução CONSUNI 04-2020. Houve amplo debate 

sobre as consequências do que preconiza a resolução supracitada sobre o pazo 
de defesa dos estudantes. Após discussão foi deliberado que o novo prazo de 
defesa dos discentes deve ser computado conforme: Turma 2018.2: Data que 

o CONSUNI autorizar que o tempo do semestre poderá ser novamente 
contabilizado para integralização de cursos (Ainda indefinida) + 9 meses 

(Tempo que o discente possuía de prazo no final de 2019.2). Turma 2019.2: 
Data que o CONSUNI informar que o tempo do semestre poderá ser novamente 

contabilizado para integralização de cursos (Ainda indefinida) + 19 meses 
(Tempo que o discente possuía de prazo no final de 2019.2). Dessa forma não 
serão contabilizados para efeito de conclusão de curso os semestres 2020.1, 

2020.2 e 2021.1 (que se encerrará em 12 de junho de 2021), conforme 
resolução 04/2020 do CONSUNI. Ponto 7. Seleção 2021.2. Foi discutido 

quando será realizada a próxima seleção para o PPGEcologia. Após discussão 
foi deliberado realizar a seleção no final do semestre 2021.1 com os novos 

discentes ingressando no curso no semestre 2021.2. 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, 04 de dezembro de 2020. 
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