
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-05 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

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

Agosto de 2021

Às 09:00 horas do dia 10 de agosto 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), sob a presidência deste 

último.  Havendo  quórum,  a  reunião  foi  iniciada,  com  os  seguintes  pontos  de  pauta:  1. 

Informes. 1.1 Minicurso de Aprendizagem Baseada em Problemas: Prof. Pavel informou 

que foi realizado o curso “Aprendizagem Baseada em Problemas para Integração da Ecologia 

na Gestão Ambiental”, no dia 7 de agosto de 2021, ministrado pelo Prof. Dr. Pedro Rocha; o 

curso foi realizado virtualmente, pela plataforma Zoom, e contou com 99 inscritos, dos quais 

71  participaram  e  65  receberam  certificado.  1.2  Envio  de  destaques  na  Plataforma 

Sucupria: Prof. Pavel informou que realizou o enviou dos destaques na Plataforma Sucupira. 

2. Pedido de trancamento da mestranda Cristiane Selch:  A mestranda Cristiane Selch 

solicitou trancamento do semestre por motivos de saúde, tendo apresentado documentação 

comprobatória.  Foi  informado  que  esta  solicitação  deve  ser  feita  diretamente  ao  NAE, 

responsável  por  fazer  o  trancamento  por  motivos  de  saúde.  3.  Relato  discente  sobre  as 

disciplinas  Ecologia  da  Restauração  e  Biomonitoramento:  A  representante  discente 

Thayara  levou  ao  Colegiado  um relato  sobre  problemas  que  aconteceram nas  disciplinas 

BIOB48 - Ecologia da Restauração e BIOB45 - Biomonitoramento, ministradas pelos profs. 

Eduardo Mendes da Silva,  Eduardo Mariano Neto, Jeamylle Nilin e Alessandra Caiafa no 

primeiro semestre de 2021. De acordo com ofício enviado pela representação discente, com 

assinatura dos oito discentes deste PPG que fizeram as disciplinas, houve diversos problemas 

na condução destas disciplinas pelos docentes, por exemplo com falta de consenso entre o que 

era  proposto  e  o  que  era  esperado  pelos  docentes,  falta  de  sensibilidade  e  de  educação, 
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gerando um sentimento coletivo de frustração e insegurança no processo de aprendizagem. O 

ofício também solicitava que a disciplina BIOB54 - Prática de Resolução de Problemas não 

fosse  ministrada  pelos  mesmos  discentes  responsáveis  pelas  duas  disciplinas  em questão, 

exceto pelo prof.  Eduardo Mariano Neto,  solicitação  esta  que já  havia sido atendida pela 

Coordenação  na  etapa  de  planejamento.  Também  foi  informado  que,  previamente  a  esta 

reunião de Colegiado, havia sido realizada uma reunião entre o corpo docente e o Prof. Pavel, 

no papel de Coordenador do PPG, sobre essas disciplinas.  Após o relato,  os membros do 

Colegiado apresentaram suas opiniões a este respeito, visando encontrar formas de impedir 

que tais  problemas não voltem a acontecer.  Prof.  Doriedson sugeriu que sejam realizadas 

atividades de imersão no método de aprendizagem baseada em problemas (PBL, de Problem-

Based  Learning).  Profa.  Margareth  ressaltou  que  a  aplicação  de  PBL  exige  um  sólido 

planejamento prévio e formação continuada. Foram feitos os seguintes encaminhamentos: 1) 

Necessidade de formação continuada em PBL para o corpo docente, a qual dependeria de uma 

avaliação prévia do interesse do corpo docente nessas atividades;  2) Avaliação formal pelo 

corpo  discente  no  final  de  todas  as  disciplinas,  a  exemplo  de  como  tem  sido  feito  na 

graduação,  sendo  que  posteriormente  deverá  ser  estudada  a  possibilidade  disso  ser  feito 

diretamente pelo SIGAA; 3) Preparação de um questionário para avaliar o domínio e o nível 

de conhecimento sobre a metodologia PBL pelo corpo docente, solicitando para isso a ajuda 

do Prof. Pedro Rocha. 4. Formulário de avaliação de disciplinas: Prof. Pavel apresentou ao 

colegiado o modelo de formulário de avaliação de disciplinas visando avaliação destas pelo 

corpo discente, a ser implementado via Google Forms. Além de questões usadas na avaliação 

das  disciplinas  de  graduação,  este  formulário  inclui  algumas  específicas  ao  Mestrado 

Profissional,  especialmente  relacionadas  ao  uso  da  metodologia  PBL.  O  questionário  foi 

aprovado por unanimidade, devendo ser preparado na plataforma Google Forms e enviado 

para o corpo discente avaliar as disciplinas que já cursaram. 5. Acordo de cooperação com o 

Ministério Público Estadual: Profa. Margareth fez um relato do histórico das tentativas de 

firmar  um  acordo  de  cooperação  com  o  Ministério  Público  Estadual  (MPE).  Informou 

também que, devido a mudanças na gestão interna do MPE, a tentativa de firmar um acordo 

precisou ser reiniciada, e que está iniciando a aproximação com a promotora de justiça Aline 

Valéria  Archangelo  Salvador,  da  comarca  de  Ilhéus,  por  meio  da  disciplina  “Prática  de 

Resolução de Problemas”, a qual está funcionando também como uma avaliação preliminar 

dessa parceria. Foi discutido que é importante termos clareza sobre como seria uma minuta 
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ideal  dessa  proposta  de  parceria,  ou  seja,  que  precisamos  entender  como  exatamente 

queremos que essa parceria aconteça e quais sejam as contrapartidas de cada lado, para termos 

um material pronto para quando a negociação for retomada. Depois de termos isso definido, 

podemos marcar uma reunião com o  promotor de justiça Yuri Lopes de Mello, com uma 

apresentação  formal  do  Mestrado  Profissional,  suas  produções  etc.  Aspectos  a  serem 

definidos incluem a duração do acordo e a contrapartida financeira. Prof. Doriedson disse que 

pode ajudar  a  definir  a  questão dos  recursos financeiros.  Foi discutido  que a duração do 

acordo pode ser de dois anos. ou seja, o tempo de uma turma de mestrado. A articulação pode 

ser iniciada com a  promotora de justiça Aline Valéria Archangelo Salvador, buscando uma 

reunião com o  promotor de justiça Yuri Lopes de Mello após a definição da minuta,  mas 

também é possível fechar uma parceria diretamente com a comarca  de Ilhéus. Foi discutido 

que a melhor alternativa é pela interação com a promotora de justiça Aline Valéria Archangelo 

Salvador, com a sugestão de marcar uma reunião com ela para o final de outubro ou início de 

novembro, apresentando a nossa proposta nesta reunião. Até lá o Colegiado deve trabalhar na 

proposta da minuta. 6. Acordo de cooperação com a Prefeitura de Camaçari: Prof. Pavel 

apresentou a proposta de parceria  com a Prefeitura de Camaçari,  iniciada ainda na gestão 

anterior e para a qual havia recebido a minuta do acordo no primeiro semestre de 2021. Foi 

discutido que o curso poderia ser realizado na UFBA, não necessariamente em Camaçari, e 

que  seria  importante  ter  uma  contrapartida  financeira.  Devido  ao  avançado  da  hora,  a 

discussão aprofundada desta questão ficou para a reunião seguinte, assim como os seguintes 

pontos de pauta:  7. Distribuição de orientações 2021.2; 8. Pedido de credenciamento; 9. 

Composição do Colegiado. 10. O que ocorrer: Não houve ocorrências. Assim, a reunião foi 

encerrada às 11h e sua ata será conferida e assinada pelos membros presentes.
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