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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ECOLOGIA APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL 

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017 

No dia 17 de maio de 2017, às 14 horas, o Colegiado do Mestrado 
Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental reuniu-se 
extraordinariamente, na Sala da Congregação do Instituto de Biologia, tendo 
como pontos de pauta: 1. Informes; 2. Homologação de atas de defesa de 
Marina Pessoa Felzemburgh Motta e Eliana Agnese da Rocha; 3. Indicação 
de banca de defesa de Daiane Maria Pires e Silva; 4. Situação dos discentes 
Fabio Lira das Candeias Oliveira e Jaqueline Comin de Castilhos; 5. 
Estrutura organizacional do relatório SUCUPIRA/2017; e 6. O que oco~er. 
Sob a presidência do Dr. Gilson Correia de Carvalho (Coordenador), a 
reunião contou com as presenças dos professores: Dr. Lazaro Benedito da 
Silva (Vice-Coordenador), Dr. Eduardo Mendes da Silva, Dr. Pedro Luís 
Bernardo Rocha e Dra. Elaine Cristina Cambuí Barbosa, membros do 
colegiado do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental. 
O prof. Charbel El-Hani e a representante estudantil Carla Elisabete Queiras 
Circenis justificaram suas ausências. Verificado o quórum, o Presidente 
abriu a seção. Ponto 1. Não houve informes. Ponto 2 . Foram conferidos os 
pareceres finais das bancas de defesa de trabalhos de conclusão de curso 
dos mestrandos, deliberando-se por: A. Homologar a ata de defesa da 
discente Marina Pessoa Felzemburgh Motta, relativa ao trabalho intitulado 
"UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE DE PODER EM ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS", o qual recebeu o parecer de aprovação 
condicionada aos ajustes no TCC pela banca examinadora formada pelos 
professores Dr. Gilson Correia de Carvalho (Orientador)- Instituto de 
Ciências da Saúde - UFBA, Dra. Camila Pigozzo - UNIJORGE-BA, MSc. 
Gabriel Barros Gonçalves de Souza - Universidade Federal do Rio de 
J aneiro, em 01 de novembro de 2016. Após conferência dos pareces finais da 
banca que atestaram que os ajustes solicitados foram executados pela 
discente o Colegiado homologou a ata de defesa da banca que aprova o 
trabalho de conclusão de curso. B. Homologar a ata de defesa da discente 
Eliana Agnese da Rocha, relativa ao trabalho intitulado "CONHECIMENTO 
ECOLÓGICO ASSOCIADO AO USO E CONSERVAÇÃO DAS SEMENTES 
TRADICIONAIS OU CRIOULAS E VARIEDADES LOCAIS", o qual recebeu o 
parecer de aprovação condicionada aos ajustes no TCC pela banca 
examinadora formada pelos professores Dra. Marina Siqueira de Castro 
(Orientadora) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Dra. Camila 
Pigozw - UNIJORGE-BA e Dr. Edinaldo Luz das Neves - UNIJORGE-BA, em 
16 de fevereiro de 201 7. Após conferência dos pareces finais da banca que 
atestaram que os ajustes solicitados foram executados pela discente o 
Colegiado homologou a ata de defesa da banca que aprova o trabalho de 
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conclusão de curso. Ponto 3 . Indicação de banca de defesa de Daiane Maria 
Pires e Silva. Conforme deliberado em reunião ordinária do colegiado 
realizada em 10/05/2017, a prof. Marina Siqueira Castro encaminhou para 
a secretaria do curso, no dia 16/05/2017, a solicitação de defesa anexando 
o trabalho de conclusão de curso, as sugestões de nomes para membros da 
banca, a declaração atestando a qualidade do trabalho para 
encaminhamento à defesa, bem como datas e horários sugeridos para a 
realização da mesma. Após análise da documentação encaminhada, o 
colegiado deliberou pela indicação dos seguintes nomes para compor a 
banca examinadora: Dra. Marina Siqueira de Castro (Presidente) -
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, Dr. Edinaldo Luz das 
Neves - Centro Universitário Jorge Amado - UniJorge, Ma. Maria Daniela 
Martins Guimarães - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
INEMA. Ponto 4. Situação dos discentes Fabio Lira das Candeias Oliveira e 
Jaqueline Comin de Castilhos. Foi informado pelo prof. Gilson Carvalho que 
os orientandos da profa. Jeamylle Nilin Goncalves, Fábio Lira das Candeias 
Oliveira e Jaqueline Comin de Castilhos, realizaram as defesas de TCC em 
27/10/2016. Em ambos os casos, os trabalhos foram aprovados com 
condicionamento às correções do documento a serem encaminhadas até 90 
dias contados a partir da data de defesa (portanto 25/01/ 2017). O prof. 
Gilson Carvalho informou que a té a data de 17 /05/2017 os alunos não 
haviam entregado o documento final e os pareces finais dos membros da 
banca examinadora atestando que as correções foram ou não realizadas. Foi 
deliberado pelo colegiado que os discentes devem encaminhar 
excepcionalmente os documentos finais e os pareces finais dos membros das 
bancas examinadoras até 25/05/2017 . Ponto 5 . Estrutura organizacional 
do relatório SUCUPIRA/ 2017. A profa. Elaine extern ou a necessidade de que 
o colegiado discuta as demandas para o preenchimento do relatório 
SUCUPIRA/CAPES 20 17. Foi deliberado que será agendada uma reunião 
específica para discussão deste tema. Ponto 6. O que ocorrer. Não houve 
nenhum pon to no que ocorrer. E nada mais haven do a tratar a reunião foi 
encerrada e dela lavrada a presente Ata que após lida e aprovada, deverá ser 
por todos assinada. Salvador, 17 de maio de 2017. 


