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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ECOLOGIA APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL 

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017 

No dia 06 de junho de 2017, às 14 horas, o Colegiado do Mestrado 
Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental reuniu-se, na Sala dos 
Estudantes de Pós-Graduação do Instituto de Biologia, tendo como pontos 
de pauta: 1. Informes 2. Aprovação da ATA da reunia conjunta com o 
colegiado acadêmico de 1O/05/201 7 e reunião extraordinária do colegiado 
profissional do dia 17 / 05/2017; 3 . Homologação de atas de defesa (Dora 
Antunes de Campos, Fábio Lira das Candeias Oliveira, Jaqueline Comin de 
Castilhos e Rodrigo Conceição de Oliveira); 4 . Matrícula fora de prazo de 
Dora Antunes de Campos e Célia Cavalcanti em BIOB56 - Seminários II -
Defesas e Kleber Gomes de Oliveira em BIOB47 - sistemas biológicos e níveis 
de organização; 5. Apreciação de solicitação de prorrogação de prazo de 
defesa; 6. O que ocorrer. Sob a presidência do Dr. Gilson Correia de 
Carvalho (Coordenador), a reunião contou com as presenças dos professores: 
Dr. Lázaro Benedito da Silva (Vice-Coordenador), Dr. Charbel El-Hani, Dr. 
Eduardo Mendes da Silva e Dra. Elaine Cristina Cambuí Barbosa e 
representante estudantil Carla Elisabete Queiros Circenis, membros do 
colegiado do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental. 
O Dr. Pedro Luís Bernardo Rocha justificou sua ausência. Verificado o 
quórum, o Presidente abriu a seção. Ponto 1. Informes. Não houve informes 
por parte dos presentes. Ponto 2. Aprovação da ATA da reunia conjunta 
com o colegiado acadêmico de 10/05/2017 e reunião extraordinária do 
colegiado profissional do dia 17 /05/2017. As respectivas ATAs, que já 
haviam sido enviadas por email, foram aprovadas e assinadas por todos os 
presentes. Ponto 3 . Homologação de atas de defesa (Dora Antunes de 
Campos, Fábio Lira das Candeias Oliveira, Jaqueline Comin de Castilhos 
e Rodrigo Conceição de Oliveira). 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 Dora Antunes 
de Campos, relativa ao trabalho intitulado "RECUPERAÇÃO DE ÁREA 
DEGRADADA COM UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS -
ESTUDO DE CASO", o qual recebeu o parecer "aprovado" pela banca 
examinadora formada pelos professores Dr. Antoine Leduc (Orientador) -
Univ. Federal da Bahia, Dra. Sueli Almuina Holmer Silva, da Univ. Federal 
da Bahia e Dra. Maria Aparecida Jose de Oliveira- Univ. Federal da Bahia, 
em 04 de novembro de 2016; B. Não homologar a ata de defesa do discente 
Fábio Lira das Candeias Oliveira em função de não estar claro, devido a 
inconsistências no preenchimento dos formulários de defesa, se a aprovação 
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foi condicionada a correções obrigatórias necessitando esclarecimentos junto 
à presidente da banca avaliadora; C. Não homologar a ata de defesa da 
discente Jaqueline Comin de Castilhos em função de não estar claro, 
devido a inconsistências no preenchimento dos formulários de defesa, se a 
aprovação foi condicionada a correções obrigatórias necessitando 
esclarecimentos junto à presidente da banca avaliadora; D. Não homologar a 
ata de defesa do discente Rodrigo Conceição de Oliveira em função de 
ausência de um dos pareceres de aprovação das correções finais no trabalho 
de conclusão de curso; Ponto 4 . Matrícula fora de prazo de Dora Antunes 
de Campos e Célia Cavalcanti em BIOB56 - Seminários II - Defesas e 
Kleber Gomes de Oliveira em BIOB47 - sistemas biológicos e níveis de 
organização. O Prof. Gilson informou que a discente Dora Antunes de 
Campos necessitava de matrícu la fora de prazo no componente curricular 
BIOB56 - Seminários II - Defesas para dar prosseguimento ao processo de 
emissão de diploma. Foi informado, ainda, que a discente Célia Cavalcanti 
enviou documento ao colegiado solicitando matricula fora de prazo no 
componente curricular BIOB56 - Seminários II - Defesas no semestre 
2017 .1. Soma-se a estas solicitações, o pedido de matrícula fora de prazo do 
discente Kleber Gomes de Oliveira no componente BIOB47 - sistemas 
biológicos e níveis de organização para dar prosseguimento ao processo de 
emissão de diploma. Após discussão o colegiado deferiu as solicitações. 
Ponto 5. Apreciação de solicitação de prorrogação de prazo de defesa; O 
prof. Gilson informou que foram recebidos quatro pedidos de prorrogação de 
prazo de defesa. A profa. Elaine sugeriu que fosse aguardado o 
encaminhamento de novos pedidos e que todos fossem analisados quanto ao 
mérito na reunião ordinária seguinte pré-agendada para o dia 05/07 /2017. 
O colegiado aprovou a sugestão da profa. Elaine. O prof. Gilson solicitou que 
a representante estudantil informasse a todos os discentes interessados em 
solicitar prorrogação de prazo que o pedido deveria incluir documento 
constando o estado atualizado do texto do trabalho de conclusão de curso. 
Ponto 6 . O que ocorrer. A representante estudantil apresentou o pedido da 
discente Taís Bemfica Araújo que solicitou re-análise do seu processo de 
trancamento fora de prazo. O colegiado rediscutiu o mérito da solicitação e 
manteve, por unanimidade, a decisão de indeferimento do pedido. A 
representante estudantil apresentou o pedido da discente Rosane Oliveira 
Barreto que solicitou re-análise do seu processo de trancamento fora de 
prazo. O colegiado rediscutiu o mérito da solicitação e manteve, por 
unanimidade, a decisão de indeferimento do pedido. 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, 06 de ju~o de 2017. 
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