
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária 2022-04 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 07 de 

junho de 2022

Às 14:00 horas do dia 07 de junho 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), Clarissa Pereira Gunça dos Santos (Representante 

Discente), Profa. Dra. Margareth Maia (Representante Docente) 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. Planejamento Acadêmico do 

semestre 2022.2; 3. Questionamento sobre dispensa na prova de inglês; 4. Pedido de 

trancamento; 5. Aula magna; 6. Proposta de reunião com docentes do Mestrado 

Profissional que fazem parte do Instituto de Biologia; 7. O que ocorrer. 1. Informes: 1.1. 

A representante discente Clarissa informou que discentes apoiaram a proposta de fazer uma 

reunião (conversa aberta) sobre os prazos para defesa, estando divididos entre fazer em um 

sábado ou em um dia à noite. 1.2. Prof. Pavel informou que a mestranda Nina Couto Bahia, 

orientada por ele, foi selecionada pelo Emerging Leaders in the Americas Program, um 

programa de bolsas mantido pelo governo canadense, para receber uma bolsa de mestrado-

sanduíche na St. Mary’s University (Halifax, Nova Scotia, Canadá), no primeiro semestre de 

2023, sob a orientação da Profa. Dra. Karen A. Harper. 1.3. Prof. Doriedson informou que 

estão abertas as inscrições para o prêmio Mulheres na Ciência, para mulheres com doutorado. 

4. Planejamento Acadêmico do semestre 2022.2: Prof. Pavel apresentou o Planejamento 

Acadêmico para o semestre 2022.2, com as seguintes disciplinas a serem ministradas: 

Disciplinas a serem cursadas pelos ingressantes em 2021.2: BIOB54 - Prática de Resolução 

de Problemas (153h) - Profa. Dra. Margareth Maia (17h), Profa. Dra. Luisa Maria Diele 

Viegas (153h), Prof. Dr. José Amorim (153h); Mini-Simpósio III - 17h - Prof. Dr. Gilson 

Correia de Carvalho (17h); Disciplinas a serem cursadas pelos ingressantes em 2022.2: Bloco 

1: BIOB52 - Introdução ao Conhecimento Científico (34h) - Prof. Dr. Claudio Reis (34h) e 

Prof. Dr. Pavel Dodonov (34h) e BIOB57 - Sistemas Biológicos e Níveis de Organização (34 
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h) - Prof. Dr. Claudio Reis (34h); Bloco 2: BIOB51 - Ecologia de Indivíduos e Populações 

(34h) - Profa. Dra. Luisa Maria Diele Viegas (34) e Profa. Dra. Juliana Hipólito (34h) e 

BIOB49 - Ecologia de Comunidades (34h): Profa. Dra. Luisa Maria Diele Viegas (34h) e 

Profa. Dra. Juliana Hipólito (34h); Bloco 3: BIOB50 - Ecologia de Ecossistemas (34h) - 

Profa. Dra. Elaine Cambui (34h) e Prof. Dr. Doriedson Ferreira Gomes (34h) e BIOB47 - 

Ecologia de Paisagens (34h): Profa. Dra. Elaine Cambui (34h) e Prof. Dr. Doriedson Ferreira 

Gomes (34h); BIOB53 – Mini-Simpósio I (17 h): Prof. Dr. Lazaro Benedito (17h). Prof. 

Doriedson sugeriu mudanças na forma como o planejamento é apresentado. Foram feitos 

alguns esclarecimentos sobre a disciplina Prática de Resolução de Problemas. Profa. 

Margareth comentou sobre como, por um lado, é interessante juntar as turmas das disciplinas 

de Resolução de Problemas do Mestrado Profissional e do PPG ECOTAV mas, por outro 

lado, isso é muito difícil considerando as cargas horárias distintas da disciplina nos dois 

cursos. Assim, é algo que deve ser analisado com muito cuidado. Prof. Doriedson lembrou 

que o regimento prevê reuniões conjuntas dos Colegiados para fins de planejamento, e prof. 

Pavel ficou de conversar com o Coordenador do PPG ECOTAV sobre isso. A representante 

discente Clarissa questionou se as atividades seriam todas presenciais, ao que o prof. Pavel 

respondeu que provavelmente sim. Após essas considerações, o planejamento foi aprovado 

por unanimidade. 3. Questionamento sobre dispensa na prova de inglês: Prof. Pavel 

informou que foi questionado por uma candidata no processo seletivo se alguém que tivesse 

tido aprovação na prova de inglês na seleção passada poderia ter dispensa desta prova este 

ano. Prof. Doriedson informou que tem uma lembrança de algo assim já ter acontecido no 

PPG ECOTAV, mas não lembra o que embasa essa decisão. Profa. Margareth disse que nunca 

viu uma demanda como essa; normalmente há dispensa caso a pessoa tenha uma certificado 

de proficiência como o TOEFL, mas não por ter feito a prova no ano anterior. Questinou até 

que ponto essa dispensa seria justo, já que os candidatos seriam nivelados pela prova atual de 

inglês. Pode também gerar complicações com outros candidatos. Caso haja uma previsão 

legal para esta dispensa, concordaria com ela, mas caso contrário, considera que não 

consideraria justa. Prof. Doriedson disse que seria interessante ver como outros cursos tratam 

essa questão e se há alguma previsão legal. Prof. Pavel disse que uma dispensa como essa 

pode gerar situações estranhas, por exemplo com um candidato estudando em um ano para 

passar na prova de inglês e no ano seguinte na prova de formação. Assim, caso não haja 

2



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

previsão legal, seria melhor não dispensar, mas poderíamos olhar outros editais. A 

representante discente Clarissa concordou com o que foi colocado, argumentando que é 

complicando dispensar da prova já que são provas diferentes e pode ser injusto com outros 

candidatos, além de poder gerar situações estranhas como mencionado antes. Também disse 

que, no seu conhecimento, quando há essa dispensa é porque é realizada uma prova à parte, 

que pode ser usada em várias situações para mostrar proficiência na língua, o que é diferente 

de um processo seletivo para um curso de um departamento. Foi decidido não conceder essa 

dispensa, a não ser que haja uma previsão legal neste sentido.  4. Pedidos de trancamento: 

Prof. Pavel informou sobre dois pedidos de trancamento. A mestranda Andreia Moraes 

Ferreira solicita trancamento do semestre vigente por motivo de saúde (CIF F41.2 - 

Transtorno misto ansioso e depressivo), apresentando também anuência do orientador e 

atestado médico. O pedido foi deferido por unanimidade. O mestrando Gladston Silva solicita 

trancamento das disciplinas BIOB46 - Ecologia da Restauração e BIOB44 - Bases 

Conceituais da Análise Estatística, em razão de dificuldades logísticas para o percurso de ida 

e volta no trajeto Valença-Salvador nos dias propostos para participar das aulas presenciais. O 

pedido foi deferido por unanimidade, mas a representante discente Clarissa chamou atenção 

para o fato do discente ter cursado a disciplina Ecologia da Restauração e pode ter colocado 

informação incorreta no pedido. Assim, Prof. Pavel ficou de conferir com o discente de quais 

disciplinas ele solicita trancamento. 5. Aula magna: foi apresentada a proposta de realizar 

uma aula magna no começo do segundo semestre de 2022, de forma presencial, com duas 

palestrantes: Bete Wagner, Coordenadora Executiva da Frente Parlamentar Ambientalista da 

Bahia, e promotora regional ambiental Luciana Khoury. A proposta foi aprovada por 

unanimidade e, após discussão, foi decidido propôr esta aula magna no dia 25 de agosto ou 01 

de setembro, se possível de forma presencial, com falas de 20 a 30 minutos com 30 minutos 

de dicussão no final. Profa. Margareth ficou responsável por fazer um contato inicial com as 

palestrantes. 6. Proposta de reunião com docentes do Mestrado Profissional que fazem 

parte do Instituto de Biologia : Prof. Pavel fez a proposta de realizar, em julho, uma reunião 

com os docentes do Mestrado Profissional que fazem parte do corpo docente do Instituto de 

Biologia, para discutir em conjunto o futuro do programa e as dificuldades na sua 

manutenção. Prof. Doriedson achou a proposta interessante, considerando que este PPG está 

situado no Instituto de Biologia, mas considera o período pouco apropriado, devido ao fato de 
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muitos docentes provavelmente estarem em férias. A representante discente Clarissa disse que 

não havia reparado no fato de poucos docentes do PPG serem do Instituto de Biologia, mas as 

questões burocráticas são mesmo realizadas por tais docentes. Comentou também que deve 

ser prejudicial para o curso ter uma parte tão grande de docentes de fora. A proposta foi 

aprovada por unanimidade, para realização da reunião na segunda metade de agosto.  7. O 

que ocorrer: A representate discente Clarissa trouxe propostas de datas de reunião com o 

corpo discente para falar sobre os prazos de defesa. Foi proposto que a reunião seja realizada 

no dia 22 de junho, das 19 às 20h. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15h09 e 

sua ata será lida e assinada pelos presentes.
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