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

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 10 de 

Junho de 2021

Às  15:00 horas do dia  10 de Junho  de 2021 reuniram-se em Reunião Extra-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),  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, com  ponto de pauta único: Julgamento de procedência de recurso interposto 

pelo Sr. Eduardo de Jesus Oliveira.  O Prof. Pavel informou que o Sr. Eduardo de Jesus 

Oliveira,  candidato  no  Processo  Seletivo  do  PPG  Ecologia  -  Mestrado  Profissional  em 

Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental - entrou com recurso referentes ao seu resultado no 

Processo Seletivo. O recurso foi recebido no email da Coordenação em momento posterior ao 

limite definido no edital para interposição de recursos, de modo que a Comissão de Seleção 

indeferiu o recurso alegando que foi um recurso extratemporâneo. O candidato alegou que o 

recurso não foi recebido devido a falhas tecnológicas e solicita que ele seja considerado em 

respeito ao princípio de igualdade. Além disso, para o caso do recurso ser indeferido, faz os 

seguintes requerimentos: que lhe seja informado para quem deve recorrer, na UFBA, caso o 

recurso seja  indeferido;  que lhe sejam fornecidas  cópias  das  provas corrigidas  com notas 

explicativas  sobre  as  notas  dadas  em cada  questão,  caso  o  recurso  seja  indeferido;  que, 

novamente caso o recurso não seja aceito, seja prorrogado o prazo de divulgação do resultado 

final,  e  caso  não  seja  prorrogado  que  o  nome  do  candidato  seja  colocado  na  lista  dos 

aprovados com o indicativo sob-análise,  até a tramitação final dos recursos em instancias 

administrativas superiores. O Prof. Pavel informou que o candidato já foi informado de que a 

instância para recorrer ao indeferimento do recurso é a Congregação do Instituto de Biologia 

da UFBA. Após discussão, o Colegiado decidiu por unanimidade em deferir a solicitação do 

candidato de avaliar o seu recurso, o qual será avaliado por um avaliador externo à Comissão 
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de Avaliação e ao Colegiado de modo a garantir a anonimidade da avaliação. O Colegiado 

decidiu por unanimidade acatar o requerimento que lhes sejam fornecidas cópia das provas 

corrigidas com notas explicativas sobre as notas dadas em cada questão caso o recurso não 

seja aceito. O Colegiado decidiu por unanimidade não acatar os requerimentos de extensão do 

prazo de divulgação do resultado final  e da colocação do candidato  como “aprovado sob 

análise”.  A seguir a reunião foi encerrada e a sua ata será lida e assinada pelos membros 

presentes.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 14/06/2021 12:12 ) 
DORIEDSON FERREIRA GOMES 

COORDENADOR

1475171

(Assinado eletronicamente em 13/06/2021 09:04 ) 
PAVEL DODONOV 

COORDENADOR

3054284

(Assinado eletronicamente em 14/06/2021 15:22 ) 
SONJA LUANA REZENDE DA SILVA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

3056410

(Assinado eletronicamente em 15/06/2021 09:20 ) 
CLAUDIO RICARDO MARTINS DOS REIS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3161885
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