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Ata da Reunião Ordinária 2022-05 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia - 

Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, realizada em 26 de 

julho de 2022 

 

Às 14:00 horas do dia 26 de julho 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 Peixoto Maia (Representante 

Docente), Lívia Matos dos Santos (Representante Técnico-Administrativa), Luciana Vanessa 

Sampaio (Representante Discente - Suplente) e Prof. Dr. Pavel Dodonov (Coordenador), sob 

a presidência deste último. Prof. Dr. Claudio Ricardo Martins dos Reis justificou ausência por 

questões de saúde. Havendo quórum regulamentar, a reunião foi iniciada, com os seguintes 

pontos de pauta: 1. Informes;  2. Pedido de credenciamento; 3. Solicitação de 

desligamento do curso; 4. Solicitação de inclusão de coorientação; 5. Realização de 

eleições para o Colegiado; 6. Reuniões no semestre 2022.2; 7. O que ocorrer. 1. 

Informes: Prof. Pavel informou que a professora visitante Luisa Maria Diele Viegas Costa 

Silva já está trabalhando na UFBA, ficando no Laboratório de Ecologia Espacial. Também 

informou que está tentando marcar uma reunião com docentes do Mestrado Profissional que 

são do Instituto de Biologia para o começo de setembro. Informou também que soube que o 

dia proposto para a Aula Magna do Mestrado Profissional coincide com a Semana de 

Biologia. Em relação a isso, a Profa. Margareth sugeriu que a palestra fosse incorporada à 

programação da Semana da Biologia. Essa proposta foi aprovada e Prof. Pavel irá entrar em 

contato com alguém da organização da Semana para apresentar essa proposta. 2. Pedido de 

credenciamento: Profa. Luisa Maria Diele Viegas solicitou credenciamento como professora 

do Mestrado Profissional, propondo os seguintes temas de pesquisa: “Impacto das ações 

antrópicas na biodiversidade e soluções práticas para sua conservação”; “A dimensão de 

gênero na ecologia e conservação: uma análise interseccional”; “A divulgação científica como 

ferramenta para a preservação ambiental”. Ela também se dispôs a ministrar as seguintes 

disciplinas: Prática de resolução de problemas; Ecologia de Indivíduos e Populações, 

Ecologia de Comunidades. O pedido de credenciamento foi aprovado por unanimidade, sendo 
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a professora credenciada como Docente Permanente. 3. Solicitação de desligamento do 

curso: a discente Taís Bushatsky Mathias solicita desligamento do curso, por motivos de cunho 

pessoal e com a anuência do orientador. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. Solicitação de 

inclusão de coorientação: a discente Clarissa Pereira Gunça dos Santos e sua orientadora, Profa. 

Dra. Jeamylle Nilin, solicitam inclusão de Profa. Dra. Cristina Maria Dacach Fernandez 

Marchi, da Universidade Católica de Salvador, como coorientadora. A solicitação foi 

aprovada por unanimidade. 5. Realização de eleições para o Colegiado: Prof. Pavel sugeriu 

que fosse feita uma chamada para candidaturas para representantes docentes no Colegiado 

Profissional e questionou se seria melhor fazer isso no final de julho ou no final de agosto. A 

proposta foi aprovada por unanimidade, sendo que a chamada deverá ser feita no final de 

julho e as eleições propriamente ditas no final de agosto. Prof. Pavel irá enviar o email para o 

corpo docente. 6. Reuniões no semestre 2022.2: Foi decidido manter as reuniões às terças-

feiras às 14h, realizando reuniões em ambiente virtual quando não houver pontos que 

necessitem de uma discussão mais aprofundada. Para questões que necessitam de maior 

discussão, as reuniões poderão ser feitas de forma presencial. 7. O que ocorrer. 7.1. Prazo 

para defesa de discentes que estavam em afastamento por questões de saúde: Prof. Pavel 

informou que foi questionado por duas discentes sobre o prazo para defesa de discentes que 

estavam afastadas(os) por motivos de saúde. A seguir, apresentou a sua proposta, de que o 

prazo seja o mesmo que para outras(os) discentes, tendo em vista que o prazo atual (até o final 

do semestre 2022.2) já é uma extensão de prazo que foi fornecidade a todas(os) as(os) 

discentes. A proposta foi aprovada por unanimidade. Sem mais nada a tratar, a reunião foi 

encerrada às 14:30 horas e sua ata será lida e assinada pelos membros presentes. 
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