
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-04 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 27 de 

Maio de 2021

Às 11:00 horas do dia 27 de maio 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), Profa. Dra. Margareth Maia (Representante Docente), 

Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis (Representante Docente),  Sonja Luana Rezende 

da  Silva (Representante  Técnico-Administrativa  -  Suplente),  Thayara  Laís  dos  Santos 

(Representante  Discente)  e  Prof.  Dr.  Pavel  Dodonov (Coordenador).  Havendo  quórum,  a 

reunião foi iniciada, com os seguintes pontos de pauta:  1. Informes. 1.1 Seleção 2021.2: O 

Prof. Pavel informou que foram recebidas 34 inscrições no processo seletivo (três recebidas 

por email devido a provável instabilidades no sistema SIGAA), sendo que apenas 4 inscrições 

não estavam com a documentação em ordem, podendo os candidatos entrarem com recursos 

para apresentar a documentação faltante. 1.2 Bolsas FAPESB: O Prof Pavel informou que os 

termos de outorga para recebimento de bolsa FAPESB por Anderson Carvalho Medeiros e 

Andreia Moraes Ferreira já foram emitidos e assinados mas, devido às normas da FAPESB, o 

prazo de vigência da bolsa é de até 24 horas a partir do início do curso de mestrado, expirando 

assim  no  dia  31  de  julho  de  2021.  Tendo  em  vista  que  o  Colegiado  decidiu  conceder 

considerável extensão de prazo, o Prof. Pavel enviou, no dia 5 de maio, ofício à PROPG e ao 

setor da UFBA responsável pelas bolsas FAPESB solicitando auxílio para que a duração da 

bolsa fosse prorrogada.  Foi também informado que a solicitação  de prorrogação de bolsa 

normalmente deve ser feita à PROPG até o quinto dia do último mês da bolsa, ou seja, até o 

dia 5 de julho neste caso.  1.3 Inclusão de Co-Orientação:  O Prof. Pavel informou que a 

pesquisadora Violeta de Souza Martins enviou seu diploma de mestrado, estando assim apta a 

assumir a coorientação da discente Rachel Ramos Bandeira de Mello, sendo que a inclusão da 

coorientação havia ficado condicionada à apresentação desta documentação. 1.4 Relatório 

Sucupira: O Prof. Pavel informou que os módulos do Relatório Sucupira foram devidamente 

preenchidos, agradecendo a servidora Sonja Luana Rezende por fazer isso, e que a proposta 
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foi redigida e já está inserida no sistema, faltando apenas revisá-la e indicar destaques.  2. 

Solicitação de trancamento de disciplina: a discente Liliana Silveira Santos Silva solicitou 

trancamento  fora  de  prazo  da  disciplina  BIOB48  -  Ecologia  da  Restauração,  devido  à 

impossibilidade de conciliar a disciplina com o trabalho doméstico e o trabalho remoto na 

Rede  Estadual  de  Ensino,  onde  ela  trabalha  como  Professora  Efetiva  da  Educação 

Profissional. A representante técnico-administrativa Sonja Luana informou que os discente 

foram comunicados no início do mês de maio de 2021, via SIGAA, que as solicitações de 

trancamentos totais ou parciais deveriam ser feitas pelos discentes diretamente ao Núcleo de 

Atendimento ao Estudante da UFBA (NAE) até dia 25 de maio de 2021, conforme calendário 

acadêmico  disponibilizado  na  página  da  Superintendência  de  Administração  Acadêmica 

(SUPAC),  e  caso  não  o  tenham  sido  feitas,  a  eventual  reprovação  será  posteriormente 

excluída do histórico de acordo com a resolução 04/2020 do Conselho Universitário da UFBA 

(CONSUNI), de modo que a discente não será prejudicada.  3. Solicitações de mudança de 

orientação. 3.1. A discente Thayara Laís dos Santos solicita mudança de orientação, a qual é 

atualmente exercida pela Profa. Dra. Elaine Cristina Cambui Barbosa e passaria a ser exercida 

pelo Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis, devido à maior proximidade do tema do 

projeto com o novo orientador, em comum acordo entre as partes e com o co-orientador, Prof. 

Dr.  Charbel  Niño  El-Hani.  A  troca  de  orientação  não  comprometerá  o  cumprimento  do 

cronograma. A solicitação foi deferida por unanimidade.  3.2  A discente Cristiane Costa de 

Souza Selch solicita mudança de orientação, a qual atualmente é exercida pelo Prof. Dr. Pavel 

Dodonov e passaria a ser exercida pelo Prof. Dr. Ricardo Galeno Fraga de Araújo Pereira, 

devido à maior proximidade do tema do projeto com o novo orientador, em comum acordo 

entre  as partes.  A troca de orientação não comprometerá o cumprimento do programa.  A 

solicitação foi deferida por unanimidade. 4. Planejamento Acadêmico 2021.2: O Prof. Pavel 

mostrou  o  planejamento  acadêmico  para  o  semestre  letivo  2021.2,  com  as  seguintes 

disciplinas e docentes: BIOB54 - Prática de Resolução de Problemas – 153 h: Profa. Dra. 

Margareth  Maia  e  Prof.  Dr.  Gilson  Carvalho;  BIOB52  -  Introdução  ao  Conhecimento 

Científico  (34  h):  Prof.  Dr.  Pedro  Rocha  e  Prof.  Dr.  Claudio  Reis  (responsável  pela 

disciplina); BIOB57 - Sistemas Biológicos e Níveis de Organização (34 h): Prof. Dr. Pedro 

Rocha  (responsável  pela  disciplina)  e  Prof.  Dr.  Claudio  Reis;  BIOB51  -  Ecologia  de 

Indivíduos  e  Populações  (34  h):  Prof.  Dr.  Pavel  Dodonov;  BIOB49  -  Ecologia  de 

Comunidades (34 h): Prof. Dr.  Bruno Vilela; BIOB53 – Mini-Simpósio I (17 h): Profa. Dra. 
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Marina Siqueira de Castro (UEFS); BIOB50 - Ecologia de Ecossistemas (34 h): Prof. Dr. 

Doriedson Ferreira Gomes; BIOB47 - Ecologia de Paisagens (34 h): Dra. Juliana Silveira dos 

Santos (Unesp). O planejamento foi aprovado por unanimidade. Além disso, foi discutida a 

possibilidade da disciplina Prática de Resolução de Problemas ser ministrada conjuntamento 

com a disciplina equivalente do PPG ECOTAV, o que foi aprovado. 5. Indicação de perfil 

de vaga para contratação:  O Prof. Pavel relatou que recebeu uma solicitação da Núcleo 

Acadêmico  de  Ensino  (NAE),  a  seguinte  demanda:  “ Por  demanda  da  Coordenação 

Acadêmica,  o NAE realizará uma análise de perfil para contratação docente relacionada à 

vaga referente a aposentadoria  da professora Marlene Campos Peso de Aguiar.  Por esta 

razão, o NAE propôs uma comissão constituída pelas professoras Bianca Silva e Fernanda 

Cavalcanti aqui copiadas.  Neste sentido, solicitamos o envio das novas necessidades deste 

colegiado por ordem de prioridade e com justificativa, ou que apontem que consideremos a 

última demanda enviada. Sendo este Núcleo propositivo, com os resultados das análises, o 

NAE  encaminhará  uma  proposição  para  a  Coordenação  Acadêmica  que  seguirá  para  a 

Congregação  do  IBIO-UFBA.  Compreendemos  o  momento  especial  que  estamos 

atravessando, final de semestre e muitas atividades e por isto, agradecemos antecipadamente o 

envio  das  demandas  até  o  dia  04 de  junho do corrente  ano.”  Assim,  após discussão,  foi 

aprovado  o  seguinte  perfil  de  vaga:  “Indicamos  contratação  de  docente  para  a  área  de 

Ecologia Aplicada, Gestão Ambiental, Conservação da Biodiversidade, Relação entre Ciência 

Ecológica  e  Sociedade,  ou  Resolução  de  Problemas  Sócio-Ambientais.  Adicionalmente, 

recomendamos que não seja exigido que o candidato tenha formação em Ciências Biológicas 

e  áreas  correlacionadas,  deixando  o  perfil  aberto,  exigindo  apenas  Doutorado  em  tema 

relacionado à área. Finalmente, indicamos que seja contratado docente que tenha experiência 

profissional  (fora  do  ambiente  acadêmico)  relacionada  às  áreas  especificadas,  podendo 

inclusive ser uma contratação para regime de Tempo Parcial (20 horas) ou Tempo Integral (40 

horas).” 4. Acordos de cooperação: O Prof. Pavel relatou que foi contactado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Camaçari com fins de formalizar o acordo de 

cooperação que já estava em discussão antes do início das atividades remotas em 2020. A 

cooperação prevê a oferta do curso em Camaçari. Após discussão, foi concordado que essa é 

uma parceria bastante interessante para o Mestrado Profissional,  mas seria importante que 

houvesse também um repassei de recursos (na forma de bolsas ou outros) para o Programa. 5. 
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O que ocorrer: Não houve ocorrências. Assim, a reunião foi encerradas às 12h30 minutos e 

sua ata será conferida e assinada pelos membros presentes.
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