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ATA DA REUNIÃO O~INÁRIA DO COLE~IADO D~ MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ECO,LOGIA APLICADA A GESTAO AMBIENTAL 

REALIZADA! EM 09 DE AGOSTO DE 2017 

No dia 09 de agosto de 2p 1 7, às 14 horas, o Colegiado do Mestrado 
Profissional em Ecologia Ap~cada à Gestão Ambiental reuniu-se, na sala da 
congregação do Instituto d Biologia, tendo como pontos de pauta: 1. 
Informes; 2. Homologação de atas de defesa (Fe lipe Bastos Lobo Silva, 
Fábio Lira das Candeias 1oliveira, Jaqueline Comin de Castilhos e 
Rodrigo Conceição de Oliveira); 3 . Apre ciação de solicitação fora de 
prazo para prorrogação de de fe sa; 4. O que ocorrer. Sob a presidência do 
Dr. Gilson Correia de Carv~o (Coordenador) , a reunião contou com as 
presenças dos professores: Dr. Charbel El Hani, Dr. Pedro Luís Bernardo 
Rocha, Dr. Eduardo Mendes Ida Silva, Dra. Elaine Cristin a Cambuí Barbosa. 
Verificado o quórum, o Presidente abriu a seção. Ponto 1. Informes. O prof. 
Gilson Carvalho in formou ~ue realizou reuniões com o prof. Eduardo 
Mendes para acertar detalhe~ do edital de seleção 201 7 do programa e que o 
mesmo já encontrasse publicado no site do programa desde o dia 
03/08/2017. O prof. Gils9n Carvalho solicitou indicação de nomes de 
professores para compor comissão de seleção 201 7. O prof. Pedro Rocha se 
ofereceu para compor a coniissão, e , sugeriu que fosse enviado email para 
todos os docentes do prograt! a solicitando a indicação de mais nomes para 
compor a comissão. Ponto 2 . Homologação de atas de defesa (Felipe 
Bastos Lobo Silva, Fábio Li das Candeias Oliveira, Jaquellne Comin de 
Castilhos e Rodrigo Conceif ão de Oliveira); Foram conferidos os pareceres 
finais das bancas de defes a de trabalhos de conclusão de curso dos 
mestrandos, deliberando-se por: A. Homologar a ata de defesa do discente 
Felipe Bastos Lobo Silva, r elativa ao trabalho intitulado "A MITIGAÇÃO 
DOS IMPACTOS AMBIE~TAIS SOBRE A BIODIVERSIDADE NO 
LIC~NCIAMENTO AMB~EN'tjAL À LUZ ~A TEORIA ECOLÓGICA: UMA 
ANALISE DA SUPRESSAO DE VEGETAÇAO NA BAHIA, BRASIL", o qual 
recebeu o parecer "aprovado" pela banca examinadora formada pelos 
professores Dr. Eduardo M~ndes da Silva (Orientador) - Univ. Federal da 
Bahia, Me. Mardel Miranda! Mendes Lopes, In stituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA e Ma. Maria Betánia Figueiredo Silva - Ministério 
Público do Estado da Bahia, lem 29 de julho de 2016; B. Homologar a ata de 
defesa do discente Fábio Lira das Candeias Oliveira, relativa ao trabalho 
intitulado "PESCA COSTEIRA EM ÁREAS DE REPRODUÇÃO DE 
TARTARUGAS MARINHAS",1 o qual recebeu o parecer de aprovação 
condicionada aos ajustes n 9 TCC pela banca examinadora formada pelos 
professores Dra. Jeamylle fNilin Gonçalves (Orientadora) - Universidade 
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Federal de Sergipe, Dr. GJ stavo Luis Hirose - Universidade Federal de 
Sergipe e Dr. Mario Jose Fonf eca Thome de Souza - Universidade Federal de 
Sergipe, em 27 de outubro de 2016, a homologação se deu após conferência 
dos pareceres finais da brurca que atestaram que os ajustes solicitados 
foram executados pelo discepte. C. Homologar a ata de defesa do discente 
Jaque line Comin de Castilhos, relativa ao trabalho intitulado "CAUSAS 
ASSOCIADAS AOS ENCALtJES DE TARTARUGAS MARINHAS ADULTAS 
(Lepidochelys olivacea) NASI PRINCIPAIS PRAIAS DE REPRODUÇÃO DO 
BRASIL", o qual recebeu o parecer de aprovação condicionada aos ajustes no 
TCC pela banca examinadorÁ formada pelos professores Dra. Jeamylle Nilin 
Gonçalves (Orientadora) - Universidade Federal de Sergipe, Dr. Renato 
Gomes Faria - Universida~e Federal de Sergipe e Me. Daniel Oliveira 
Santana - Universidade Federal da Paraíba, em 27 de outubro de 2016, a 
homologação se deu após donferência dos pareceres finais da banca que 
atestaram que os ajustes sblicitados foram executados pelo discente . D. 
Hom?logar a ata de defes~ 1 d.o discente Rodrigo ~onceição de Oliveira, 
relativa ao trabalho iltl.titulado "ADEQUAÇAO AMBIENTAL DE 
PROPRIEDADES RURAIS X LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA 
ECOLOGIA", o qual recebeµ o parecer de aprovação condicionada aos 
ajustes no TCC pela banca e:itaminadora formada pelos professores Dr. Pedro 
Luís Bernardo da Rocha (OI]ientador) - Universidade Federal da Bahia, Dr. 
Luiz Antônio Ferrara Júnior r Universidade Estadual de Feira de Santana e 
Ma. Samanta Levita Couti~ho - IBAMA, em 27 de outubro de 2016, a 
homologação se deu após conferência dos pareceres finais da banca que 
atestaram que os ajustes sol~citados foram executados pelo discente. Ponto 
3 . Apreciação de solicitaçãb fora de prazo para prorrogação de de fesa; O 
prof. Gilson Carvalho informou que foram recebidos, fora do prazo, 3 pedidos 
de prorrogação de defesa do~ seguintes discentes: Hugo Estevan de Almeida 
Coelho, Manuella Andrade 1 Swierczynski e Matheus Eduardo Trindade 
Santos. Todos os discente& encaminharam justificativas, documento de 
anuência dos orientadores e 1cópia do estado atual do trabalho de conclusão 
de curso conforme defini<llo em reunião do colegiado realizada em 
06/06/2017. Após leitura ~as argumentações e discussões gerais sobre 
cada caso foi deliberado, por unanimidade, não conceder prazo de 
prorrogação. Portanto, os tr~s discentes devem defender os seus TCCs até 
31/08/2017. Ponto 6 . O q~e ocorre r. Não houve ponto de discussão no 
que ocorrer. Nada mais haven do a tratar a reunião foi encerrada e dela 
lavrada a presente Ata que após lida e aprovada, dever_á ser por \ºRf?S 
assinada. Salvador, 09 de agasto de 2017. ~~ (.gvieo &.t.. ~~ 
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