
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-03 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 08 de 

Abril de 2021

Às 09:00 horas do dia 08 de abril 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:  Prof.  Dr.  Doriedson 

Ferreira  Gomes  (Vice-Coordenador),  Prof.  Dr.  Claudio  Ricardo  Martins  dos  Reis 

(Representante Docente),  Lívia Matos dos Santos (Representante Técnico-Administrativa - 

Suplente),  Thayara  Laís  dos  Santos  (Representante  Discente)  e  Prof.  Dr.  Pavel  Dodonov 

(Coordenador), sob a presidência deste último. A Profa. Dra. Margareth Maia (Representante 

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

reunião foi iniciada, com os seguintes pontos de pauta: 1. Informes. 1.1 O Prof. Pavel relatou 

que  na  seleção para  Professor  Visitante  a  candidata  indicada  pelo  PPG Ecologia  não foi 

selecionada,  embora  a  candidata  indicada  pelo  PPG  ECOTAV  tenha  sido.  1.2  O  Prof. 

Doriedson informou que vai continuar pro tempore na Coordenação do PPG ECOTAV até o 

dia 30 de junho de 2021.  2. Homologação de defesa. O discente Lucas Ventin Monteiro 

Sampaio, orientado pelo Prof. Dr. Pedro Luís Bernardo da Rocha, apresentou os documentos 

necessários para a homologação da sua defesa de trabalho de conclusão de curso, 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”. A defesa do trabalho havia sido realizada no dia 10 de dezembro de 2020. Estando a 

documentação  em ordem,  a  defesa  foi  homologada  por  unanimidade.  3.  Inclusão de co-

orientação:  O Prof.  Dr.  Ricardo Galeno Fraga  de  Araújo Pereira  solicitou  a  inclusão  da 

pesquisadora Violeta  de Souza Martins  como co-orientadora  da mestranda Rachel  Ramos 

Bandeira de Melo. O motivo da solicitação é pela formação e conhecimentos da pesquisadora, 

como pesquisadora em geociências do Departamento de Gestão Territorial ligado à Diretoria 

de Hidrologia e Gestão Territorial, do Serviço Geológico do Brasil. A solicitação foi deferida 

por unanimidade, condicionada à apresentação de comprovação de que a pesquisadora tem 

pelo menos titulação em nível de Mestrado.  4. Solicitação de descredenciamento:  O Prof. 
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Dr.  Francisco  Barros  solicitou  descredenciamento  do  curso,  devido  ao  fato  de  ter  sido 

procurado para orientação por apenas dois discentes desde a criação do curso e também por 

não ter  conseguido ministrar disciplinas  ou participar  da administração do curso devido a 

outras  demandas.  O pedido  foi  deferido  por  unanimidade.  5.  Análise  de  proposta  para 

Professor  Participante  Especial  no programa PROPAP:  A Profa.  Dra.  Rita  de  Cássia 

Franco  Rêgo  encaminhou  proposta  para  Professor  Participante  Especial  no  programa 

PROPAP, nos moldes da Resolução 02/2014 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UFBA, o qual inclui a participação da docente como professora responsável nas 

disciplinas BIB43 - Ambiente e Saúde e BIOB58 - Sustentabilidade, assim como orientações 

de mestrado neste Programa e o desenvolvimento de atividades de pesquisa. A proposta foi 

deferida por unanimidade. 6. Formação da Comissão de Seleção: O Prof. Pavel apresentou a 

proposta de que a Comissão de Seleção, responsável por gerenciar o processo seletivo para 

novos discentes a ser realizado ainda no primeiro semestre de 2021, seja formada por: Prof. 

Dr. Pavel Dodonov (presidente da Comissão), Prof. Dr. Gilson Correia de Carvalho, Profa. 

Dra. Margareth Peixoto Maia, Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis, e Thayara Laís dos 

Santos (representante discente). A proposta foi aprovada por unanimidade. 7. Contato com a 

empresa  júnior  Athenas:  O  Prof.  Pavel  relatou  que  foi  contactado  pela  Athenas  Jr., 

Empresa-Júnior do Instituto de Biologia, com o objetivo de estabelecer um contato com este 

Mestrado Profissional. O documento enviado pela Athenas Jr. dizia o seguinte: “Desejamos 

aproximar  a  Athenas das  outras  esferas  do IBIO, fazer-nos  mais  presentes  nas atividades 

realizadas no instituto. Podemos contribuir com capacitações, compartilhamento de vivências 

e experiências que temos mais familiaridade,  como a rotina empresarial,  gestão de tempo, 

metodologias para identificação de problemas e tomadas de decisões estratégicas. Esperamos 

contar com auxílio técnico para a capacitação dos membros da empresa, dado o conhecimento 

mais aprimorado dos corpos docente e discente da pós-graduação. Estamos trabalhando para 

melhorar a nossa gestão de conhecimento,  capacitar  apropriadamente todos os membros e 

produzir manuais para os serviços e processos inerentes à cada diretoria. O estabelecimento 

dessa parceria seria muitíssimo proveitoso para a gestão atual e as seguintes.” O Colegiado no 

geral se mostrou favorável a essa parceria, sendo feitas diversas sugestões. Assim, discentes e 

docentes  do Mestrado Profissional  poderiam contribuir  com a realização  de  minicursos  e 

produção de material didático para capacitação dos membros da Empresa Júnior e de pessoas 

interessadas em geral;  e discentes do Mestrado Profissional também poderiam atuar como 
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responsável  técnicos  por  algumas  atividades  desenvolidos  pela  Empresa  Júnior,  tendo em 

vista  que  uma  porção  considerável  de  discentes  do  Mestrado  Profissional  tem  registro 

profissional (CRBio).  Também foram apresentadas  algumas dificuldades  - por exemplo,  a 

inclusão de demandas da Empresa Júnior nas atividades de disciplinas dependeria do contato 

direto entre a Athenas e os docentes responsáveis, e a atuação de docentes ou discentes do 

Programa  com  responsáveis  técnicos  pode  ser  complicada  pelo  fato  deles  nem  sempre 

poderem acompanhar de perto o trabalho sendo realizado.  8. O que ocorrer:  O Prof. Pavel 

propôs uma discussão sobre o planejamento estratégico do Programa, ao longo da qual uma 

série de pontos foi levantada e discutida, especialmente em relação à participação de docentes 

nas atividades do Programa. Foi definido que é importante realizar um recredenciamento de 

docentes,  mas que isso deve ser feito depois do resultado da avaliação do Programa pela 

CAPES. Também foi sugerido avaliar se há docentes do Instituto de Biologia que não tenham 

vínculo  com  nenhum  programa  de  Pós-Graduação  e  que  tenham  interesse  em  atuar  no 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental. Não havendo mais nada a 

tratatar, a reunião foi encerrada.
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