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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ECOLOGIA APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017 

No dia 05 de julho de 2017, às 14 horas, o Colegiado do Mestrado 
Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental reuniu-se, no 
Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada do Instituto de Biologia, tendo 
como pontos de pauta: 1. Informes; 2. Apreciação de solicitação 
e ncaminha da pela discente Tais Bemfica Araújo; 3 . Apreciação de 
solicitação e ncaminhada pela FAPESB acerca de pendência técnica de 
rela tórios da disce nte ex-bolsista Cláudia Me lo Araújo; 4. Apreciação de 
solicitação de prorrogação de prazo de de fesa; Ponto 5. Aprovação dos 
candidatos selecionados para edital de professor visitante UFBA 
primeira chamada; 6. O que ocorrer. Sob a presidência do Dr. Gilson 
Correia de Carvalho (Coordenador), a reunião contou com as presenças dos 
professores: Dr. Pedro Luís Bernardo Rocha, Dr. Eduardo Mendes da Silva, 
Dra. Elaine Cristina Cambuí Barbosa (via videoconferência) e 
representante estudantil Carla Elisabete Queiras Circenis. Verificado o 
quórum, o Presidente abriu a seção. Ponto 1. Informes. O prof. Pedro 
Rocha informou que, do seu ponto de vista, o núcleo acadêmico e a 
coordenação acadêmica estão realizando ações que são atribuições da 
con gregação e dos colegiados de cursos. Em sua opinião, os representantes 
dos colegiados de cursos no núcleo acadêmico, deveriam analisar o 
regimento interno do IBIO para evitar esta quebra de atribuições. O prof. 
Eduardo Mendes (represen tante do mestrado profissional na coordenação 
acadêmica) informou que a coordenação está interpretando o regimento 
interno do IBIO, e , que a ideia é que a coordenação espelhe as atribuições 
dos extintos departamentos. O prof. Eduardo informou que irá analisar o 
regimento interno e que posteriormente, trataria deste assunto novamente 
no colegiado. O prof. Eduardo Mendes informou que as tratativas com a 
prefeitura de Mucugê, para realização do cu rso da turma de 2017.2 neste 
município não estão avançando e, portanto, seria melhor que esta turma 
fosse realizada nas dependências do IBIO. O prof. Eduardo Mendes informou 
ainda que seria interessante que o colegiado encaminhasse um oficio para a 
prefeitura reafirmando o interesse do curso em estabelecer esta parceria. O 
prof. Pedro Rocha sugeriu que o próprio prof. Eduardo Mendes, que estava 
realizando as tratativas com a prefeitura, enviasse o documento em nome do 
colegiado. O prof. Pedro Rocha lembrou que com o final do quadriênio de 
avaliação da CAPES será necessário que o colegiado programe uma reunião 
para discussão de recredenciamento. A profa. Elain e informou que o 
colegiado deve também programar reunião específica para discutir um 
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planejamento para o preenchimento das informações 2017 da plataforma 
SUCUPIRA. 2. Apreciação de solicitação encaminhada pela discente Tais 
Bemfica Araújo. O prof. Gilson Carvalho apresentou documento 
encaminhado pela discente Taís Bemfica Araújo que solicitou reanálise 
acerca do indeferimento do seu processo de trancamento fora de prazo. O 
colegiado rediscutiu o mérito da solicitação e manteve, por 4 votos a favor, 
uma abstenção e nenhum voto contra, a decisão de indeferimento do pedido. 
3. Apreciação de solicitação encaminhada pela FAPESB acerca de 
pendência técnica de relatórios da discente ex-bolsista Cláudia Melo 
Araújo; O prof. Gilson Carvalho informou que recebeu email do Sr. David 
Luan Lôbo do Programa de Bolsas da F APESB informando que não 
constavam nos registros a prestação de contas técnica da bolsa da discente 
Cláudia Melo Araújo. A discente foi matriculada em 04/02/2013 e consta 
nos registros do SUCUPIRA o abandono do curso em 03/03/2014 sob 
orientação do prof. Antoine Leduc. O prof. Eduardo Mendes informou que 
essa aluna entrou no programa na época de sua gestão como coordenador 
do curso. O prof. Eduardo Mendes sugeriu que fosse solicitado à F APESB o 
período de vigência da bolsa e quantas parcelas foram pagas para que o 
colegiado discuta como proceder na resposta à FAPESB sobre este caso. 
Ponto 4. Apreciação de solicitação de prorrogação de prazo de defesa; O 
prof. Gilson Carvalho informou que foram recebidos 11 pedidos de 
prorrogação de prazo dos seguintes discentes: Ana Soraia Lima Mettig 
Rocha, Carla Elisabete Queiras Circenis, Carlos Felipe Silva Santos, Danilo 
Antônio Viana Lima, Egberto Tourinho de Melo, Flora de Lima Assis, Josiano 
Cordeiro Torezani, Marcos Paulo Bonfim Boaventura, Patrícia Rabelo Nunes 
da Silva, Sergio Roberto Amoedo da Silva e Vanessa Britto Silveira Cardoso. 
Todos os discentes encaminharam justificativas, documento de anuência dos 
orientadores e cópia do estado atual do trabalho de conclusão de curso 
conforme definido em reunião do colegiado realizada em 06/06/2017. Após 
leitura das argumentações e discussões gerais sobre cada caso foi deliberado 
que para os discentes: Ana Soraia Lima Mettig Rocha, Carlos Felipe Silva 
Santos, Egberto Tourinho de Melo, Flora de Lima Assis, Josiano Cordeiro 
Torezani, Marcos Paulo Bonfim Boaventura, Sergio Roberto Amoedo da Silva 
e Vanessa Britto Silveira Cardoso foi aprovado prorrogação de 1 mês (para 
entrega do TCC) com defesa no máximo em 30/09/2017. Já para os 
discentes Carla Elisabete Queiras Circenis, Patrícia Rabelo Nunes da Silva e 
Danilo Antônio Viana Lima que comprovaram questões relativas à saúde, foi 
deliberado a concessão de 2 meses de prorrogação (para entrega do TCC) 
com defesa no máximo em 30/10/2017. Este encaminhamento foi aprovado 
com 3 votos a favor, e dois votos contra. Os votos contrários indicavam 
aprovação de prorrogação apenas para os discentes que comprovaram 
questões relativas à saúde e não aprovar concessão de prorrogação aos 
demais. Ponto 5 . Aprovação dos candidatos selecionados para edital de 
professor visitante UFBA primeira chamada. O prof. Gilson Carvalho 
informou que o colegiado dos cursos acadêmicos convidou membros do 
colegiado do mestrado profissional para participar de reunião ocorrida no dia 

) ~ - 2 

'F't ~/ 
~ 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Mestrado Protlsslonal 

'E, e o [o g ia 9t p [ i e a d·a a fj e s t ii o Yl, m 6 i e n ta [ 
o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. ' • 

05 / 07/201 7 para seleção de candidatos para indicação ao edital de 
professor visitante da UFBA na sua primeira chamada. Foram avaliadas 8 
candidaturas através dos seguintes critérios: 1 - Adequação das propostas 
às linhas de maior interesse dos programas acadêmicos e profissional 
previamente divulgadas no site do programa, 2 - Indicação de potenciais 
colaborações com docentes dos programas acadêmicos e profissional e 3 -
Produção cientifica medida pelo somatório dos fatores de impacto das 
revistas das publicações do candidato (desde 2013 até 201 7). Os candidatos 
melhores posicionados foram: Benjamin Phalan, David YP Tng e Gian Marco 
Palamara. Estas indicações foram aprovadas por unanimidade. Ponto 6. O 
que ocorrer. Não houve ponto de discussão no que ocorrer. Nada mais 
havendo a tratar a reunião foi encerrada e dela lavrada a presente Ata que 
após lida e aprovada, deverá ser por todos assinada. Salvador, 05 de julho 
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