
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

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

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 28 de 

março de 2022

Às 14:00 horas do dia 28 de março 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), 

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. Havendo quórum regulamentar, a reunião foi iniciada, com os seguintes pontos 

de  pauta:  1.  Informes;  2.  Comissão  de  seleção;  3.  Substituição  de  orientação;  4. 

Solicitação de coorientação; 5. Pedidos de trancamento; 6. O que ocorrer. 1. Informes: 

Não  houve  informes.  2.  Comissão  de  seleção:  Foi  proposta  a  seguinte  composição  da 

Comissão de Seleção para o processo seletivo a ser realizado no final do semestre: Prof. Dr.  

Eduardo Mendes da Silva, Profa. Dra. Rita de Cassia Franco Rego, Prof. Dr. José Amorim 

dos  Reis  Filho  e  Prof.  Dr.  Doriedson  Ferreira  Gomes,  com  Prof.  Dr.  Francisco  Kelmo 

Oliveira  dos Santos como avaliador  de recursos e Prof.  Dr.  Eduardo Mariano Neto como 

membro suplente. A comissão foi aprovada por unanimidade. 3. Substituição de orientação: 

Foram feitas  duas  solicitações  de  alteração  de  orientação.  O  mestrando  Ítalo  Rosário  de 

Freitas,  anteriormente  orientado  pelo  Prof.  Dr.  Pedro  Rocha,  solicita  substituição  da 

orientação pelo Prof. Dr. Antoine Leduc, tendo em vista que o primeiro orientador solicitou 

encerramento do vínculo de orientação. A mestranda Letícia Rizzetto Patrocínio, orientada 

pelo  Prof.  Dr.  Francisco  Kelmo,  solicita  substituição  da  orientação  pelo  Prof.  Dr.  Pavel 

Dodonov, devido à mudança de interesse no tema e à maior disponibilidade para orientação 

por  parte  do  Prof.  Pavel.  Ambas  as  solicitações  foram  aprovadas  por  unanimidade.  4. 

Solicitação de coorientação:  Foi solicitada a inclusão da Dra. Juliana Silveira dos Santos 

como co-orientadora da discente Letícia Rizzetto Patrocínio, tendo em vista a sua experiência 

em sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto - uma parte importante  do 

projeto da mestranda - e histório de colaboração com o orientador da mestranda, Prof. Dr. 
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Pavel Dodonov. A solicitação foi aprovada por unanimidade.  5. Pedidos de trancamento: 

Foram recebidos os seguintes pedidos de trancamento: a mestranda Catarina Orrico Morais 

solicita  trancamento do semestre 2022.1 por motivos de saúde,  comprovados por atestado 

médico; a mestranda Cristiane Costa de Souza Selch solicita rancamento do semestre 2022.1, 

incluindo a disciplina Pesquisa Orientada (BIOB62), por recomendação médica devidamente 

comprovada por atestado;  a mestranda Maressa de Lacerda Vieira solicita  trancamento do 

semestre 2022.1 devido ao recebimento de uma bolsa de aperfeiçoamento profissional nos 

EUA até  o  dia  10  de  junho de  2022,  não  tendo  condições  de  se  dedicar  atualmente  ao 

mestrado; a mestranda Taís Bushatsky Mathias solicita trancamento da matrícula no semestre 

2022.1  em razão de licença  maternidade,  devidamente  comprovada;  a  mestranda  Luciana 

Vanessa Anselmo Sampaio Santos solicita trancamento da matrícula nas disciplinas BIOB46 - 

Ecologia  da  Conservação  e  BIOB44 -  Bases  Conceituais  da  Análise  Estatística  devido à 

existência  de  condição  que  impede  participação  em  atividades  presenciais  (lactante), 

comprovada por autodeclaração conforme recomendado pela Resolução Consuni No 07/2021. 

Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade.  6. O que ocorrer. 6.1.  Prof. Pavel 

informou  que  o  mestrando  Ítalo  Rosário  de  Freitas  entrou  com  a  documentação  para 

solicitação de defesa no limite do prazo previamente definido para ele, mas que havia algumas 

irregularidades na documentação. Foi decidido conceder um prazo pequeno (não superior a 

uma semana) para a entrega da documentação regularizada. 6.2. Foram feitos esclarecimentos 

sobre a distribuição de bolsas FAPESB entre os Programas de Pós-Graduação da UFBA. Sem 

mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e sua ata será lida e assinada pelos presentes.
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