
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2022-01 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 01 de 

fevereiro de 2022

Às  14:00 horas  do  dia  01 de  fevereiro  de  2022  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),  Alexsandra Cardoso (Representante Técnico-Administrativa - suplente),  Luciana 

Vanessa  Sampaio  (Representante  Discente  -  suplente)  e  Prof.  Dr.  Pavel  Dodonov 

(Coordenador), sob a presidência deste último. Havendo quórum regulamentar, a reunião foi 

iniciada,  com os  seguintes  pontos  de  pauta:  1.  Informes;  2.  Chamada para seleção  de 

professor visitante; 3. Homologação da defesa de Paulo Rocha Juliano de Carvalho; 4. 

Jornada Pedagógica; 5. O que ocorrer.  1. Informes. 1.1. Bolsas FAPESB:  Prof. Pavel 

informou que, conforme comunicado pela PROPG, programas de Mestrado Profissional na 

UFBA receberão  duas  bolsas  FAPESB cada.  O PPG Ecologia  receberá  inicialmente  uma 

bolsa  para  implementação  em  01/04/2022,  com  prazo  de  indicação  do  candidato  até 

05/03/2022. 1.2. Edital PROAE: Prof. Pavel informou sobre o Edital PROAE 01/2022.1 para 

inscrição para cadastro geral de estudantes de pós-graduação  stricto sensu  para pleito  em 

editais  de  seleção  de  bolsas  nos  respectivos  programas,  sendo  o  PPG  Ecologia  um  dos 

Programas que aderiram ao Edital.  O período para inscrições,  conforme o cronograma do 

Edital, era até 18/01/2022. Informou ainda que o edital havia sido divulgado ao corpo discente 

do PPG. 1.3. Datas de matrícula: Prof. Pavel informou que, conforme indicado no sistema 

SIGAA, a matrícula de estudantes ocorrerá no período de 09 a 16/02/2022, com aprovação da 

matrícula  por  orientadores  e  coordenadores  até  18/02/2022.  2.  Chamada para Professor 

Visitante:  Prof. Pavel informou sobre o Edital PV 001/2022 - PRPPG/UFBA, referente ao 

processo seletivo simplificado para contratação de professores visitantes. Conforme o Edital, 

“O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu interessado em selecionar professores visitantes 

deverá divulgar no seu site a chamada para o processo seletivo. Uma vez concluída a seleção 

interna, o programa deverá encaminhar a relação dos selecionados, ordenada por prioridade, à 
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Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação (PRPPG)”. A seguir, questionou se o Colegiado 

era favorável à realização da seleção interna, o que foi aprovado por unanimidade. Tendo sido 

aprovada a realização da seleção interna, questionou se esta seleção seria realizada junto com 

o PPG ECOTAV ou se o Mestrado Profissional faria uma seleção separada. Foi decidido por 

unanimidade que a  seleção realizada  pelo Mestrado Profissional  seria  separada.  A seguir, 

apresentou a proposta de chamada para seleção interna, a qual foi aprovada por unanimidade e 

encontra-se anexada a  esta  ata.  3.  Homologação da defesa de Paulo Rocha Juliano de 

Carvalho: O discente Paulo Rocha Juliano de Carvalo, orientado pelo Prof. Dr. Bruno Vilela 

de  Moraes  e  Silva,  solicitou  homologação  da  sua  defesa  de  mestrado  e  do  Trabalho  de 

Conclusão de Curso, intitulado “Análise crítica dos Estudos de Impacto Ambiental do Estado 

da  Bahia,  com  aprofundamento  no  delineamento  amostral  utilizado  para  medição  da 

biodiversidade”. A defesa havia sido realizada no dia 15 de outubro de 2021, tendo sido o 

trabalho aprovado pelos três membros da banca: Prof. Dr. Bruno Vilela de Moraes e Silva, 

Prof. Dr. Dary Moreira Gonçalves Rigueira e Prof. Dr. Gilson Correia de Carvalho. Após 

conferir a documentação, a defesa e o Trabalho de Conclusão de Curso foram homologados 

por unanimidade. 4. Jornada Pedagógica: Prof. Pavel relatou que foi convidado pelo Núcleo 

de Ensino (NAE) do IBIO a participar da Jornada Pedagógica no dia 08 de março com uma 

fala de cinco minutos sobre as expectativas do Mestrado Profissional para o ensino presencial 

em 2022 e pediu sugestões aos membros do Colegiado de tópicos a serem abordados. Foram 

dadas  as  seguintes  sugestões:  Quais  disciplinas  serão remotas  ou presenciais;  Opinião  do 

corpo discente sobre isso; Algo sobre a experiência em Aprendizagem Baseada em Problemas 

de  forma  remota  e  o  diferencial  dessa  abordagem;  a  possibilidade  de  participação  nas 

disciplinas de pessoas de fora de Salvador e também de estudantes que estão longo; vantagens 

e  desvantagens  do  ensino  remoto;  e  o  percurso  percorrido  até  aqui  e  como  foi  o 

desenvolvimento ao longo da pandemia.  5. O que ocorrer. 5.1. Cursos de Aprendizagem 

Baseada em Problemas para docentes: Prof. Doriedson disse que seria interessante oferecer 

mais  cursos  de  formação  em  Aprendizagem  Baseada  em  Problemas  para  docentes.  5.2. 

Projeto de extensão em coprodução:  Prof.  Pavel  informou que foi  contatado pelo Prof. 

Pedro Rocha, chefe do Núcleo de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (Nupex) do IBIO, 

sobre um projeto de extensão que visa estimular ações de coprodução entre o IBIO e outros 

setores da sociedade,  com a possibilidade de uma parceria  entre  o PPG e o programa de 
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extensão de modo que ao longo do tempo as experiências de formação e o impacto social de 

estudantes sejam ampliados. Profa. Margareth disse que vem acompanhando isso do lado do 

programa de extensão, sendo que já teve uma reunião na primeira semana de janeiro, e que foi 

ela que sugeriu a criação dessas conexões para institucionalizar o programa no IBIO. Além 

disso,  a proposta  tem tudo a ver  com o Mestrado Profissional,  tanto com a disciplina de 

Resolução  de  Problemas  quanto  com  as  outras  disciplinas.  Essa  parceria  cria  uma 

oportunidade  de  aprendizado  muito  grande do lado  do Mestrado  Profissional  no  que  diz 

respeito a acessar o conhecimento para aplicação, além de abrir possibilidade de diálogo de 

estudantes com setores não acadêmicos,  ampliando assim o potencial  de aprendizagem. A 

representante discente Luciana disse que achou perfeita a proposta. A parceria foi aprovada 

por unanimidade. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15h20 e a sua ata será 

lida e assinada pelos presentes.
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