
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-02 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia -

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 26 de

Fevereiro de 2021

Às  10:00  horas  do  dia  26 de  fevereiro 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),  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. O Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis (Representante

Docente)  justificou ausência por compromisso previamente agendado. Havendo quórum, a

reunião foi iniciada, com os seguintes pontos de pauta:  1. Informes. 1.1. Reunião de auto-

avaliação:  os professores Doriedson e Pavel e a representate discente Thayara fizeram um

relato sobre a reunião de auto-avaliação dos Programas em Pós-Graduação em Ecologia, que

aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2021. O prof. Pavel aproveitou para parabenizar o prof.

Doriedson pela organização e condução da reunião e a representante discente Thayara pela

apresentação. 1.2. Edital para seleção de professor visitante: o prof. Pavel informou que os

resultados da seleção interna para professor visitante foram enviados com sucesso para a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 1.3. Comissão para processo seletivo 2021.2: o prof.

Pavel  informou  dificuldades  em  montar  a  comissão  de  seleção.  2.  Substituição  de

orientador:  O Prof. Dr. Gilson Correia de Carvalho, orientador da discente Rachel Ramos

Bandeira de Mello, solicitou que a orientação da discente passasse para o Prof. Dr. Ricardo

Galeno Fraga de Araújo Pereira, em comum acordo com a discente e o novo orientador. O

motivo  da  solicitação  deveu-se  à  maior  proximidade  do  tema  do  projeto  com a  área  de

formação  do  Dr.  Ricardo.  O  documento  enviado  continha  assinaturas  das  três  partes

interessadas, além de ressaltar que a mudança de orientador não afetará o prazo limite para a

entrega do trabalho de conclusão. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 3. Inclusão de

coorientador:  O Prof. Dr. Ricardo Galeno Fraga de Araújo Pereira, orientador do discente

Tiego Ribeiro do Vale, solicitou a inclusão do Prof. Dr. Gilson Correia de Carvalho como co-
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orientador do projeto, em comum acordo com as partes interessadas. O motivo da solicitação

deve-se ato que, dada a sua formação e conhecimentos, o Prof. Gilson poderá colaborar no

desenvolvimento do projeto em aspectos relacionados com ecologia e com a gestão ambiental,

o que poderá enriquecer, sobremaneira, os resultados a serem alcançados com esse projeto. A

solicitação foi aprovada por unanimidade.  4. Proposta de evento: O prof. Pavel apresentou

ao Colegiado uma proposta de evento que poderia ser encabeçado pelo Mestrado Profissional,

em conjunto com outros Colegiados e grupos do Instituto de Biologia. O evento consistiria

em uma série  de palestras  e/ou  oficinas,  as  quais  poderiam ser  ministradas  inclusive  por

discentes e/ou egressos do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental,

sobre  possibilidades  de  trabalho  para  biólogas/os  fora  da  Universidade,  abordando  temas

como consultoria,  trabalho em ONGs, trabalho no setor público e ensino.  A representante

discente Thayara aprovou a ideia e disse acreditar que haverá bastante adesão por parte do

corpo discente do Mestrado Profissional. A Dra. Margareth sugeriu expandir a proposta do

evento: trazer reflexões para o próprio Mestrado Profissional, para o Mestrado e Doutorado

Acadêmicos e para o CRBio. Assim, uma proposta seria convidar representantes do CRBio e

do Ministério  Público,  que tem atuação de biólogas/os,  de forma algo similar  a  algo que

aconteceu durante o evento IBIO 50 Anos. Tendo em vista o quanto biólogas/os têm perdido

espaço  no  mercado  de  trabalho,  a  proposta  poderia  ser  não  apenas  apresentar  e  discutir

possibilidades  de  trabalho,  mas  também  discutir  o  que  pode  ser  feito  para  ter  mais

oportunidades. O prof. Doriedson sugeriu que isso seja planejado para o segundo semestre e

comentou que esta proposta tem também relação com demandas de estudantes que já foram

apresentadas ao Instituto de Biologia.  O prof. Pavel se comprometeu em entrar em contato

com o NAE, Nupex e com o Colegiado de Graduação, para articular o evento em conjunto.

Não houve objeções quanto à organização deste evento, que contaria com forte contribuição

do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental. 5. O que ocorrer. 5.1.

Distribuição de bolsas.  A representante discente Thayara relatou os resultados da consulta

realizada com o corpo discente em relação a critérios para distribuição de bolsas. Os critérios

considerados prioritários pelas/os discentes foram, em ordem de prioridade, 1) ausência de

vínculo empregatício, 2) vulnerabilidade sócio-econômica, 3) desempenho ao longo do curso

e 4) classificação no processo seletivo. Ficou definido que seria feita uma proposta de como

realizar um cálculo que inclua estes critérios e, posteriormente, seria realizada uma reunião

com o corpo discente,  além de uma consulta  à PROAE para saber como incluir  critérios
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sócio-econômicos. Sem mais pontos a tratar, a reunião foi encerrada e a sua ata será lida e

assinada por todas/os.
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