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Ata da Reunião Extraordinária 2022-02 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 02 de 

março de 2022

Às 15:15 horas do dia dois de março de 2022 reuniram-se em Reunião Extraordinária,  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), Lívia Matos dos Santos (Representante Técnico-Administrativa), Clarissa Pereira 

Gunça dos Santos (Representante Discente) e Prof. Dr. Pavel Dodonov (Coordenador), sob a 

presidência  deste  último.  O  Prof.  Dr.  Claudio  Ricardo  Martins  dos  Reis  (Representante 

Docente) encontra-se em férias. Havendo quórum regulamentar, a reunião foi iniciada, com 

ponto  de  pauta  único:  Homologação  do  resultado  da  seleção  interna  para  Professor 

Visitante.  Conforme o Edital  PV 001/2022 -  PRPPG/UFBA e conforme a Chamada para 

seleção para Professor Visitante para atuar junto ao PPG Ecologia, a qual está disponível em 

https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/editais-publicados,  Prof.  Pavel informou ao Colegiado 

sobre  o  processo  de  seleção  interna.  Foram  recebidas  13  candidaturas,  pelo  e-mail 

mpecologia@ufba.br; no entanto, uma candidata, Michaele de Souza Pessoa, não atendia a 

um dos critérios do Edital PV 001/2022 - PRPPG/UFBA pois reside na Bahia, e por isso foi  

excluída como candidata. A Comissão de Seleção Interna, composta por Prof. Dr. Charbel 

Niño El-Hani, Profa. Dra. Rita de Cássia Frango Rêgo e Prof. Dr. José Amorim Reis-Filho, 

analisou  as  candidaturas  conforme  os  critérios  “Currículo  do  candidato,  considerando  a 

produção científica  e experiência  profissional  e  orientação acumulada” (50%), “Planos de 

trabalho,  observando o seu mérito,  relevância e os resultados” (35%) e “Interação com o 

corpo  docente  do  PPG  e/ou  grupos  de  pesquisa,  valorizando  a  formação  de  redes  de 

cooperação e outras ações conjuntas” (15%), chegando à seguinte classificação (disponível 

em  https://ecologiaaplicada.ufba.br/pt-br/resultados-editais)  :  1:  Luisa  Maria  Diele  Viegas 

Costa Silva e Jorge Luiz Pereira de Souza (empate); 3: Swanni T. Alvarado; 4: Sofia Zank; 5: 

Lucas Rodriguez Forti; 6: Samanta da Costa Cristiano e Carine Emer (empate); 8: Priscilla de 

Paula Loiola; 9: Rafael de Oliveira Xavier e Antonio Cesar Medeiros de Queiroz (empate); 
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11: Danilo Muniz da Silva; 12: Marlete Moreira Mendes Ivanov. Como a Chamada lançada 

pelo PPG previa que “Os casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados 

pelo  Colegiado do PPG ou pela  comissão  de seleção e  encaminhados  para  aprovação do 

Colegiado do PPG”, o Colegiado então deliberou sobre como realizar o desempate entre os 

dois  primeiros  colocados.  O candidato  Jorge Luiz  Pereira  de Souza  seria  priorizado pelo 

quesito  “Senioridade”,  já  tendo  orientado  ou  coorientado  16  dissertações  de  mestrado,  3 

trabalhos de conclusão de curso de graduação 5 de iniciação científica e publicado 43 artigos 

científicos, entre outras produções incluindo diversas produções técnicas. Por outro lado, a 

candidata Luisa Maria Diele Viegas Costa Silva seria priorizada pelo quesito “Equidade de 

gênero e pertencimento étnico-racial”, tendo em vista que o corpo docente do PPG Ecologia 

atualmente tem, levando em conta docentes permanentes e colaboradores, 10 mulheres e 20 

homens. Além disso, membros do Colegiado indicaram que o plano de trabalho da candidata 

Luisa Maria Diele Viegas Costa Silva está em maior sintonia com a proposta deste PPG, 

tendo em vista que a candidata apresentou propostas de atividades de extensão e a proposta 

tem um componente social  marcante.  A seguir, foi posto em votação qual candidato seria 

indicado em primeiro. Por quatro votos a um, a Dra. Luisa Maria Diele Viegas Costa Silva foi 

indicada para o primeiro lugar, com o Dr. Jorge Luiz Pereira de Souza sendo indicado em 

segundo. A seguir, o Colegiado decidiu, por unanimidade, indicar também a terceira colocada, 

Dra.  Swanni  T.  Alvarado.  Sendo  assim,  em ordem de  prioridade,  o  Colegiado  indica  as 

seguintes contratações: 1. Dra. Luisa Maria Diele Viegas Costa Silva, a ser contratada em 

regime de Dedicação Exclusiva pelo período de 12 meses (datas sugeridas: 15 de julho de 

2022 a 14 de agosto de 2023). Dra. Luisa atende aos critérios para credenciamento neste PPG, 

a saber: I – Ser portador do título de doutor ou equivalente; II – Possuir produção científica 

(científica  ou  técnica)  na  área  de  concentração  do  Curso;  III  –  Estar  disponível  para  a 

orientação  regular  de  estudantes  em  seus  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  e  para  a 

participação regular nas atividades didáticas do Programa; IV – Dispor de infraestrutura de 

apoio compatível com o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso; A comissão 

de seleção interna realizará a avaliação das propostas considerando os mesmos critérios e 

pesos  que  serão  utilizados  pelo  comitê  multidisciplinar  da  PROPG  na  análise  final, 

disponíveis no Edital PV 001 - PRPPG/UFBA. Especificamente, ela tem 27 artigos científicos 

publicados desde 2018 e algumas orientações ou coorientações de graduação e pós-graduação 

em andamento, além de ter concluído a orientação de um trabalho de conclusão de curso de 
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graduação. No entanto, é importante ressaltar que, apesar de ter defendido o doutorado em 

2019, Dra. Luísa ainda não recebeu o diploma devido à pandemia de Covid-19. Mesmo assim, 

decidimos  indicar  a  sua  candidatura  à  segunda  etapa  de  seleção,  tendo  em  vista  a 

possibilidade do diploma ser emitido antes do período de contratação. Caso a análise técnica 

demonstre a impossibilidade da sua contratação, indicamos o segundo candidato, descrito a 

seguir, como prioritário. 2. Dr.  Jorge Luiz Pereira de Souza, a ser contratado em regime de 

Dedicação Exclusiva pelo período de 12 meses (datas sugeridas: 15 de julho de 2022 a 14 de 

agosto de 2023). Dr. Jorge atende os critérios para credenciamento neste PPG (explicitados 

acima).  Especificamente,  ele  tem  43  artigos  científicos  publicados  desde  2007,  e  uma 

orientação de mestrado em andamento, além de 16 orientações ou co-orientações de mestrado, 

3 orientações de trabalhos de conclusão de curso e cinco orientações de iniciação científica 

concluídas.  3.  Dra.  Swanni  Tatiana  Alvarado Romero,  a  ser  contratada  em regime  de 

Dedicação Exclusiva pelo período de 12 meses (datas sugeridas: 15 de julho de 2022 a 14 de 

agosto de 2023). Dra. Swanni atende os critérios para credenciamento neste PPG (explicitados 

acima).  Especificamente,  ela tem 20 artigos científicos  publicados desde 2012, além de 6 

coorientações de mestrado, uma orientação de monografia de curso de especialização, cinco 

de trabalho de conclusão de curso e sete iniciação científica concluídas. Sem mais nada a ser 

tratado, a reunião foi encerrada e a sua ata será lida e assinada pelos presentes.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 03/03/2022 20:31 )
DORIEDSON FERREIRA GOMES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IBIO (12.01.13.22)

Matrícula: 1475171
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SECRETARIO EXECUTIVO
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