
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2021-07 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 19 de 

Outubro de 2021

Às  08:00  horas  do  dia  19  de  outubro  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), Lívia Matos 

dos Santos (Representante Técnico-Administrativa - Suplente),  Clarissa Pereira Gunça 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; 2. Pedidos de credenciamento; 3. Perfil  de vaga de concurso; 4. Pedido de 

aproveitamento  de  concurso;  5.  Laboratório  Multiusuário  de  Biologia  Molecular;  6. 

Acordos de orientação; 7. Evento sobre saúde mental promovido pelo Núcleo de Ensino 

do Instituto de Biologia; 8. O que o ocorrer. 1. Informes. O Prof. Pavel iniciou a reunião 

dando os seguintes informes: 1.1. Representação discente: em eleição realizada pelo corpo 

discente, organizada pela representante discente anterior (Thayara Laís dos Santos),  foram 

eleitas, com mandato de 16 de setembro de 2021 a 15 de setembro de 2022, as representantes 

discentes Clarissa Pereira Gunça dos Santos (titular) e Luciana Vanessa Anselmo Sampaio 

Santos (suplente).  O prof.  Pavel  deu as boas-vindas à representantes.  1.2.  Representação 

técnico-administrativa:  com a transferência da servidora Sonja Luana Rezende da Silva, a 

representação  técnico-administrativa  neste  Colegiado  será  provisoriamente  feita  pela 

servidora Lívia Matos dos Santos, conforme decisão do corpo técnico que tem relação direta 

com o PPG. 1.3. Cadastro de atas de reunião no sistema: devido a um problema no Sistema 

Integrado de Patrimônio,  Administração e Contatos (SIPAC), o prof. Pavel não conseguiu 

cadastrar nele as atas no dia planejado, mas este problema já foi resolvido.  1.4. Comissão 

para formar minuta para a parceria com o Ministério Público Estadual: o prof. Pavel e a 

profa. Margareth convidaram a profa. Blandina Viana e os profs. Gilson Carvalho e Pedro 

Rocha a comporem a comissão que irá redigir uma minuta para a proposta de parceria com o 
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Ministério Público Estadual. Os três professores aceitaram os convites, mas, devido a outras 

atribuições, deverão começar a se reunir apenas em novembro. 1.5 Resoluções CONSEPE: o 

prof.  Pavel  trouxe  ao  conhecimento  do  Colegiado  a  Resolução  no 01/2021  do  Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a qual aprova o Calendário Acadêmico da UFBA 

para o ano 2022, com as seguintes datas: início das aulas do primeiro semestre em 07 de 

março de 2022; último dia de aulas do primeiro semestre em 09 de julho de 2022; início das 

aulas  do  segundo  semestre  em 15  de  agosto  de  2022;  último  dia  das  aulas  do  segundo 

semestre em 14 de dezembro de 2022. Também trouxe a Resolução no 02/2022 deste mesmo 

Conselho,  a  qual  altera  a  carga  horária  dos  componentes  curriculares,  que  passará  a  ser 

preferencialmente de 60 horas ou variações padronizadas como múltiplo de quinze. O prof. 

Doriedson comentou que antigamente a carga horária era composta por múltiplos de 15 horas, 

tendo  depois  mudado  para  17h;  assim,  ela  novamente  volta  a  ser  como  era  antes.  Foi 

comentado também que isso pode impactar as progressões, com menos pontuação de carga 

horária, e também pode facilitar o aproveitamento de disciplinas. Com base nesta resolução, 

as  cargas  horárias  das  disciplinas  deste  PPG deverão  as  modificadas.  1.6.  Reunião  com 

representantes  da  Prefeitura  de  Camaçari:  o  prof.  Pavel  relatou  que  se  reuniu, 

virtualmente, com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

de  Camaçari  (SEDUR)  visando  conversar  sobre  a  proposta  de  acordo  de  cooperação  e 

esclarecer  alguns  aspectos  deste  acordo.  No  geral,  não  houve,  por  parte  da  SEDUR, 

problemas em relação à maior  parte  das mudanças  propostas,  uma parte  considerável  das 

quais,  conforme  relatado,  dizia  respeito  a  aspectos  colocados  pelo  próprio  Mestrado 

Profissional.  Em  relação  à  realização  do  curso,  a  proposta  é  que  ele  seja  realizado  em 

Camaçari, com 10 a 12 vagas para servidoras/es da SEDUR e a mesma quantidade de vagas 

de  ampla  concorrência.  As/os  mestrandas/os  desenolveriam  propostas  associadas  aos 

problemas do município de Camaçari. A proposta é que ocorram em Camaçari três turmas: a 

primeira direcionada especificamente à SEDUR e as outras voltadas para as outras secretarias. 

Em relação ao  repasse de recursos para o Mestrado Profissional,  foi  informado que isso 

provavelmente não seria possível, já que todo o processo de convencimento na Prefeitura foi 

no  sentido  de  viabilizar  a  realização  do curso,  com gastos  relacionados  ao  transporte  de 

docentes,  liberação  de  servidoras/es  para  fazerem  o  curso  etc,  não  havendo  previsão  de 

repasse de recursos, seja na forma de bolsas para outras/os discentes ou em outra forma. Em 

relação à duração do acordo de cooperação, foi considerada boa a sugestão de que seja por 
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dois anos (a duração de uma turma de mestrado), podendo ser prorrogado por mais tempo 

caso seja de interesse de ambas as partes. Em relação ao local de realização (Camaçari ou 

UFBA), no diálogo inicial a proposta era que o curso fosse realizado em Camaçari, e de forma 

a ser uma experiência vantajosa para o município e para a UFBA. Uma possibilidade seria 

que a maior parte das disciplinas ocorresse em Camaçari, com algumas sendo realizadas na 

UFBA; este planejamento seria feito em conjunto com a SEDUR. Em relação ao  plano de 

trabalho, a proposta de fazer ele conjuntamente com a SEDUR é para definir, por exemplo, 

quais ações serial realizadas na UFBA e quais em Camaçari. Em relação à  aprovação das 

publicações,  foi  informado que essa cláusula foi  adicionada por causa da possiblidade  de 

projetos  relacionados  a  empresas  localizadas  em Camaçari,  mas  poderia  ser  excluída  do 

acordo. Em relação aos tópicos referentes a alunos especiais, a proposta é mestrandos possam 

fazer também disciplinas como alunos especiais em outros PPGs da UFBA, mas também que 

servidoras/es  da  prefeitura  possam  se  inscrever  como  alunos  especiais  em  disciplinas 

específicas  do  Mestrado  Profissional  mesmo  sem  estarem  matriculadas/os  no  curso. 

Finalmente, foi conversado que, para viabilizar a proposta, seria importante finalizar o acordo, 

adequando-o conforme os pontos levantados, até o final do ano e enviar para a Congregação 

do Instituto de Biologia; e o processo seletivo seria realizado no final de junho. Também seria 

importante realizar uma reunião com o corpo docente do PPG para avaliar a disponibilidade e 

interesse do corpo docente nesta parceria. Na discussão que se seguiu, a representante técnico-

administrativa Lívia  disse que pode verificar  se a inscrição como aluno especial  pode ser 

facilitada para servidoras/es da Prefeitura caso este acordo seja colocado em prática. Profa. 

Margareth  comentou  que  acha  muito  interessante  que  o  município  de  Camaçari  tenha 

interesse no Mestrado Profissional, já que é um município estratégico, dos que mais arrecada 

com o polo petroquímico entre municípios da Bahia, e no qual a parte ambiental  é muito 

demandada.  A  representante  discente  Clarissa  disse  que  considera  essa  proposta  muito 

interessante e questionou se com isso deixaria de ter uma seleção “normal” para o Mestrado, 

ao que o prof.  Pavel  respondeu que sim,  mas que metade  das vagas  seriam destinadas  à 

comunidade como um todo. Clarissa também questionou se haveria transporte para discentes 

que  não  são  de  Camaçari.  Prof.  Claudio  disse  que  acha  interessante  fazer  uma consulta 

também com o corpo discente, não apenas com o corpo docente, e questionou a relação com 

empresas, especificamente a questão de como ficariam esta relação sendo que alguns dados 

são  públicos  e  que  precedentes  isso  pode abrir,  tendo  ressalvas  em relação  a  isso;  seria 
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interessante  as  empresas  facilitarem a publicação dos  resultados  ao invés  da Univesidade 

precisar modificar a sua forma de trabalho para se adequar às exigências das empresas. Prof. 

Pavel sugeriu que seja realizada, posteriormente, uma reunião extraordinária ampliada para 

discutir  isso além do Colegiado.  1.7. Avaliação de disciplinas:  prof. Pavel informou que 

finalizou as modificações no formulário de avaliação de disciplinas que será enviado para 

as/os  discentes  do  curso  após  a  realização  de  um último  teste  pela  antiga  representante 

discente.  1.8.  Curso  e  evento  sobre  transdisciplinaridade:  Nos  dias  11,  12  e  13  de 

novembro  será  realizado  o  mini-curso  “Fundamentos  da  transdisciplinaridade  e  práticas 

pedagógicas na formação de estudantes para a coprodução entre ciência e outros setores da 

sociedade”  e  o  evento  “Oportunidades  de  coprodução  entre  o  Instituto  de  Biologia  e  a 

sociedade”, promovidos pelo Núcleo de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (Nupex) do 

IBIO. Estes cursos são bastante interessantes para o corpo docentes e discentes do Mestrado 

Profissional. Prof. Doriedson informou que a data coincide com as disciplinas de Ecologia de 

Ecossistemas  e  Ecologia  da  Paisagem,  e  foram propostas  alternativas  para  possibilitar  a 

participação  de  docentes  e  discentes  no  curso  e  evento  sem  prejudicar  a  disciplina, 

possivelmente compensando parte dos períodos na outra semana. Profa. Margareth disse que 

tem  divulgado  este  curso  e  evento  em  alguns  grupos,  cujos  membros  têm  recebido  a 

divulgação com muito entusiasmo.  2. Pedidos de credenciamento. 2.1. Dr. José Amorim 

dos Reis Filho: prof. Doriedson apresentou o seu parecer sobre o pedido de credenciamento 

do Dr. José Amorim dos Reis Filho, o qual possui Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento 

e Doutorado em Ecologia, ambos pela UFBA, e mais de 15 anos de experiência na realização 

de diagnósticos e monitoramentos de biota aquática estuarina, marinha e dulcícola, além de 

atuar como gestor de projetos ambientais, desenvolver estudos ecológicos sobre ictiofauna e 

ter 39 artigos publicados, entre outros aspectos. Dr. Amorim poderia orientar pequisas nos 

temas  “Gestão  ambiental  a  partir  do  conhecimento  ecológico:  unificando  conhecimentos 

científicos com a emergência do desenvolvimento expansivo” e “Ecologia humana com foco 

em sociedades  pesqueiras  rurais  artesanais:  utilizando  conhecimento  ecológico  tradicional 

como ferramenta  de  gestão  e  governança”.  O parecer  do  prof.  Doriedson é  favorável  ao 

credenciamento  do  Dr.  Amorim  neste  PPG.  Assim,  o  credenciamento  foi  aprovado  por 

unanimidade, sendo que a definição se o credenciamento será como docente permanente ou 

colaborador  ocorrerá  em  uma  próxima  reunião,  após  conferência  das  normas  CAPES 

referentes a docentes colaboradores e docentes externos.  2.2. Dr. Lucas Rodriguez Forti: 
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prof.  Doriedson  apresentou  seu  parecer  sobre  o  pedido  de  credenciamento  do  Dr.  Lucas 

Rodriguez Forti, o qual é credenciado como Docente Colaborador no PPG Ecologia: Teoria, 

Aplicação  e  Valores.  Dr.  Lucas  produziu,  nos  últimos  33  meses,  11  publicações  em 

periódicos científicos relevantes na área de Biodiversidade, além de orientar discentes de pós-

graduação, colaborar em disciplinas, ter participado da criação da coleção de áudios e vídeos 

Fonotropica e integrar um Projeto Ecológico de Longa Duração (PELD) e uma proposta de 

projeto Universal  do CNPq, entre outros aspectos.  Dr.  Forti  afirmou que poderia orientar 

trabalhos  nos  temas  “Ecologia  epidemiológica  de populações  de anfíbios”,  “Validação de 

ferramentas de baixo custo para obtenção de dados acústicos em paisagens com demandas de 

avaliação de impacto ambiental ou monitoramento de áreas de restauração” e “Avaliação de 

benefícios econômicos e sociais em modelos de economia circular para iniciativa privada”. O 

parecer do Prof. Doriedson foi favorável ao credenciamento do Dr. Forti. Assim, o pedido de 

credenciamento  foi  aprovado por  unanimidade,  com o Dr.  Forti  sendo credenciado como 

Docente  Permanente  deste  PPG.   3.  Perfil  de  vaga  de  concurso e  4.  Pedido  de 

aproveitamento de concurso:  devido à relação entre estes temas,  eles foram tratados em 

conjunto. Prof. Pavel e prof. Doriedson relataram sobre a reunião da Coordenação Acadêmica 

na qual foi discutido o perfil de docente para vaga de concurso, decidindo por três vagas de 

20h ao invés de uma vaga de Dedicação Exclusiva. Conforme ata da reunião em questão, “Foi 

encaminhado que a Coordenação Acadêmica aprova em termos gerais o relatório elaborado 

pelo NAE com sugestão de alteração no que se refere ao regime de trabalho da vaga, que em 

lugar de um professor de dedicação exclusiva a Coordenação Acadêmica sugere a contratação 

de três professores em regime de 20 horas semanais.  Em votação,  o encaminhamento  foi 

aprovado por unanimidade. O coordenador acadêmico encaminhará a ata à Congregação e aos 

Colegiados  envolvidos  para  conhecimento.”  Além  disso,  foi  recebido  pela  Coordenação 

Acadêmica um ofício solicitando aproveitamento de concurso do Dr. Lucas Rodriguez Forti, 

o qual foi aprovado em segundo lugar em concurso para docente em Ecologia Quantitativa na 

UFPI, e solicita aproveitamento deste concurso visando sua contratação como Docente no 

Insituto de Biologia. Prof. Doriedson informou que a Coordenação Acadêmica definiu que 

solicitaria ao Núcleo de Ensino (NAE) do Insituto de Biologia um estudo referente a este 

pedido, o qual incluiria uma consulta aos Colegiados, de modo que estaríamos no adiantando 

a esta demanda. Profa. Margareth comentou que a proposta de contratação de docentes 20h 

representa uma mudança de cultura, que é algo interessante a ser perseguido no IBIO. Prof. 
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Pavel disse que, na sua visão, a decisão da Coordenação Acadêmica em relação ao perfil de 

concurso está de acordo com as demandas do Mestrado Profissional, de modo que estaríamos 

concordando com o perfil proposto e que o concurso do Dr. Forti poderia ser aproveitado no 

futuro. Prof. Doriedson disse que acredita que talvez não seja bom definirmos algo para o 

futuro e que concorda que o ideal para o PPG é termos alguém que “trabalhe dos dois lados” e 

possa trazer experiência profissional pra dentro da Academia. Assim, aproveitar o concurso 

em questão seria incoerente com o que tem sido discutido. A representante discentes Clarissa 

disse  que  acha  muito  interessante  trazer  profissionais  que  venham com  uma  experiência 

prática e que tragam a experiência profissional junto com a acadêmica e que isso seria algo 

interessante para o Mestrado Profissional; caso sejam feitas três contratações, isso agrega ao 

curso.  O  aproveitamento  do  concurso  do  Dr.  Forti  também  agregaria  ao  Mestrado 

Profissional,  mas  tem  também  a  questão  de  mudança  de  cultura,  mudança  de  perfil  de 

docentes como já vem sendo conversado no Colegiado. Assim, apoia a decisão de que sejam 3 

vagas  de  20h.  Foi  encaminhado,  por  cinco  votos  favoráveis  e  uma abstenção,  que  este 

Colegiado apoia a proposta da Coordenação Acadêmica.  Devido ao avançado da hora,  os 

pontos seguintes foram adiados para a próxima reunião. Assim, a reunião foi encerrada às 

9h59 e sua ata será lida e assinada pelos membros do Colegiado presentes.
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