
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-01 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia -

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 29 de

Janeiro de 2021

Às  10:00  horas  do  dia  29  de  janeiro  de  2021 reuniram-se  em  Reunião  Ordinária,  na
plataforma virtual Google Meet, os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em  Ecologia  -  Mestrado  Profissional  em  Ecologia  Aplicada  à  Gestão  Ambiental:  Dra.
Margareth  Maia  (Representante  Docente),  Prof.  Dr.  Doriedson  Ferreira  Gomes  (Vice-
Coordenador), Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis (Representante Docente), Sonja
Luana Rezende da Silva (Representante Técnico-Administrativa),  Thayara Laís dos Santos
(Representante Discente) e Prof. Dr. Pavel Dodonov (Coordenador), sob a presidência deste
último.  Havendo  quórum,  a  reunião  foi  iniciada.  Inicialmente,  o  prof.  Pavel  solicitou  a
inclusão de dois pontos de pauta: realização de aula magna junto com outros Programas de
Pós-Graduação e com o Seminário INCT IN-TREE e Novos Saberes; e parceria entre o PPG e
o  Ministério  Público.  A  inclusão  de  pautas  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  reunião
prosseguiu, com os seguintes pontos de pauta:  1 - Informes: O prof. Pavel informou que
enviou ao email bolsafapesb@ufba.br os nomes e números dos termos de outorga dos atuais
bolsistas FAPESB do programa, visando prorrogação da bolsa por até dois meses. A seguir,
perguntou se alguém tinha algum informe. Não houve informes adicionais. 2 - Realização de
aula  magna: o  professor  Pavel  relatou  que  recebeu  do  professor  Eduardo  Mendes  a
solicitação para que o PPG apoie a realização de uma Aula Magna, em conjunto com os
outros programas de pós-graduação do IBIO e com o seminário INCT IN-TREE e Novos e
Velhos  Saberes.  O  seminário  seria  proferido  pelo  Prof.  Naomar  Almeida,  professor  do
Instituto de Estudos Avançados da Usp. Prof. Naomar foi por dois termos reitor da Ufba e por
um termo reitor-fundador da UFSB e é pesquisador I-A do CNPq. O título e a data da palestra
ainda não estão definidas, sendo que esta definição deverá ocorrer entre os coordenadores dos
PPGs, o prof. Eduardo e o palestrante,  e deve ser algo dentro do domínio do palestrante:
educação, saúde, ciência. A palestra aconteceria na segunda semana do semestre letivo, já que
na  primeira  semana  haverá  o  Congresso  da  UFBA.  Feito  o  comunicado,  o  prof.  Pavel
perguntou aos membros do Colegiado se estavam de acordo com o PPG apoiar o evento, o
que foi aceito por unanimidade. O Prof. Pavel sugeriu também que a palestra fosse realizada
em uma quarta-feira, dia no qual não há aulas de disciplinas obrigatórias nem no Mestrado
Profissional nem no PPG ECOTAV, o que foi aprovado por unanimidade. 3 - Parceria com o
Ministério Público: Dra Margareth Maia relatou que, no segundo semestre de 2019, articulou
uma parceria entre o Mestrado Profissional e o Ministério Público estadual, intermediando os
interesses específicos de ambos a partir de reuniões e diálogos com o Prof. Dr. Gilson Correia
de Carvalho e o Prof. Dr. Pedro L. Bernardo da Rocha, e com a assessora técnica Rousyana
Gomes e a promotora de justiça Cristina Seixas, na época coordenadora do Centro de Apoio
às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo(CEAMA). Contudo, mudanças nos cargos
internos e no cenário político decorrentes das eleições em fevereiro de 2020 no Ministério
Público inviabilizaram a consolidação da parceria. Dra Margareth sugeriu de retomarmos o
contato com o Ministério Público, visando uma parceria, incialmente através do contato com
Dra.  Aline  Salvador  (Promotoria  Regional  de  Meio  Ambiente  -  Ilhéus).  A  proposta  foi

1



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

aprovada por unanimidade. Dra Margareth irá enviar aos membros do Colegiado uma minuta
da  proposta  de  parceria  para  ser  discutida  em  reunião  extraordinária.  Dra  Margareth  se
disponibilizou para ficar à frente deste processo. 4 - Relatório Anual de Trabalho 2020: o
prof. Pavel informou que o Diretor solicitou aos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação o
envio do Relatório Anual de Trabalho correspondente ao ano 2020, não estabelecendo uma
data para entrega, e perguntou se havia alguém interessado em ajudar a preparar este relatório.
O prof.  Pavel  assumiu  a  responsabilidade  em preparar  este  relatório.  5 -  Calendário  de
reuniões  para  o  semestre: o  prof.  Pavel  sugeriu  que  fosse  feito  um calendário  para  as
reuniões do semestre, sugerindo uma reunião ordinária e uma extraordinária por mês, cada
uma com duração estimada de duas horas, sendo que questões de rotina seriam tratadas nas
reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias seriam reservadas para discutir como o PPG
pode ser melhorado. A proposta de duas reuniões mensais foi aprovada por unanimidade. O
prof Pavel irá enviar um link para decidirmos os dias das reuniões e irá propôr um calendário
de reuniões com base nele.  6 - Seleção de professor visitante:  o prof. Pavel informou que
deve ser constituída uma comissão para avaliação das inscrições para professor edital (edital
01/2020),  sendo  que  o  prazo  das  inscrições  finaliza  em  30  de  janeiro  de  2021  e  as
candidaturas precisam ser selecionadas até 07 de fevereiro de 2021. Informou também que
tem conversado com o prof. Bruno Vilela, Vice-Coordenador do PPG ECOTAV, a respeito da
composição da banca,  que até  o momento  conta  com o professor  Lazaro  Silva e  a  profa
Adriana Medeiros. Perguntou a seguir se os membros do Colegiado concordavam que fosse
formada uma única comissão para os programas Profissional e Acadêmico, o foi aceito por
unanimidade; se havia interesse de algum membro do Colegiado em fazer parte da comissão,
sendo que não houve indicações; e se havia indicações de outros docentes a serem convidados
para ela, sendo que não houve sugestões. 7 - Site do Programa: o prof. Pavel informou que
em reuniões anteriores foi decidido que os sites dos programas Acadêmico e Profissional
passariam a ser separados, sendo criado um novo domínio, ecologiaaplicada.ufba.br, para o
programa  Profissional.  Este  domínio  já  foi  criado  mas  ainda  não  foi  atualizado  com
informações do curso. A seguir, o prof. Pavel perguntou se algum membro do Colegiado tinha
interesse em contribuir com a atualização e manutenção do site. Os membros do colegiado
Pavel,  Claudio,  Margareth  e  Thayara  se  responsabilizaram em fazer  a gestão do site.  8 -
Distribuição de bolsas: conforme sugestão da representante discente Thayara, o prof Pavel
sugeriu  que  começássemos  a  discutir  os  critérios  para  a  redistribuição  das  duas  bolsas
FAPESB, caso elas continuem no PPG. Prof. Doriedson explicou como funciona a concessão
de  bolsas  pelos  diferentes  agências.  No  caso  da  FAPESB,  atualmente  há  cotas  para  as
universidades,  sendo  que  a  distribuição  das  bolsas  é  feita  pela  PROPG.  Os  programas
expressam as necessidades à PROPG, a qual faz a distribuição. A Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil - PROAE - tem um sistema que permite acessar as condições sócio-econômicas.
Foi decidido por unanimidade que as bolsas iriam para a turma de 2019. Foram discutidos os
critérios que poderiam ser usados para distribuição de bolsas, incluindo a classificação no
processo seletivo,  o desempenho ao longo do curso, e critérios sócio-econômicos. O prof.
Pavel irá perguntar para coordenadores de outros Mestrados Profissionais da UFBA como é
feita  essa  distribuição.  A  representante  discente  Thayara  sugeriu  que  seja  feito  um
levantamento com os alunos para discutir estes critérios e o prof. Claudio sugeriu que seja
feita uma reunião entre discentes. A representante discente irá criar um formulário para enviar
para discentes e posteriormente será realizada uma reunião entre discentes com a participação
do coordenador.  9 - Processo seletivo 2021.2: o prof. Pavel informou que foi decidido em
reunião  anterior  que  seria  feito  um  processo  seletivo  na  metade  do  ano,  com  novas/os
discentes entrando no semestre 2021.2, e sugeriu que a comissão de seleção fosse formada
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ainda em fevereiro, para que tudo possa ser feito com antecedência, o que foi aprovado por
unanimidade. Dra Margareth se disponibilizou para fazer parte da comissão. Prof. Doriedson
sugeriu que seja feito o convite para credenciados novos. Prof. Pavel sugeriu os professores
Lazaro Silva e Ricardo Dobrovolski. Não havendo objeções, Prof. Pavel irá convidar estes
professores para fazerem parte da comissão.  10 - Composição do Colegiado: o prof Pavel
informou que, com o fim do mantado do prof. Lazaro, o Colegiado fica com um membro a
menos do que exigido pelas normas, que determinam que o Colegiado deve ser composto por
"Pelo menos três outros professores do quadro permanente dos(s) respectivo(s) curso(s) que
possuam vínculo com a UFBA", além do Coordenador e do Vice-Coordenador, e perguntou
se  havia  sugestões  de  como  resolver  este  problema,  tendo  em  vista  a  aparente  falta  de
interesse de docentes em fazerem parte do Colegiado. Foi decidido contactar docentes visando
candidaturas  para o Colegiado.  11 -  O que ocorrer: Prof.  Doriedson informou que Prof.
Doriedson informou que o processo de autoavaliação dos nossos programas (Acadêmico e
Profissional) realizar-se-á no dia 25/fevereiro, iniciando-se às 8:30h e previsão de término às
17h. Thayara irá conversar com discentes do curso. Não havendo mais nada a tratar, o prof.
Pavel agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, cuja ata será lida e lavrada pelos
membros do Colegiado.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 05/05/2021 08:48 ) 
DORIEDSON FERREIRA GOMES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1475171

(Assinado eletronicamente em 18/05/2021 09:15 ) 
PAVEL DODONOV 

COORDENADOR

3054284

(Assinado eletronicamente em 05/05/2021 10:22 ) 
SONJA LUANA REZENDE DA SILVA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

3056410
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CLAUDIO RICARDO MARTINS DOS REIS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3161885
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