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V Reunião de planejamento 

29 de novembro de 2013 

 

Relatório Técnico 

Este documento é uma memória dos principais 

assuntos discutidos durante a V reunião de 

planejamento do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Conservação da Biodiversidade da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Apresentamos as principais atividades 

desenvolvidas pelo programa no último ano, 

avaliamos criticamente a produção dos docentes 

que compõem a equipe e as estratégias 

estabelecidas para melhorar o conceito do curso 

junto a CAPES. Também fizemos uma ampla 

discussão com os demais Programas de Pós-

Graduação da UESC  sobre a avaliação trienal da 
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Capes, a fim de pensar coletivamente no 

crescimento da UESC na área de biodiversidade. 

 

Coordenação: Dra. Eliana Cazetta 

Vice-coordenação: Dr. Julio Baungartem   
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 Objetivos da reunião  

(reunião aberta) 
1. Relato sobre avaliação trienal da Capes  
 
(apenas para PPGECB) 
2. Relato sobre os progressos do PPGECB em 2013 
3. Análise e planejamento da produção docente  
4. Avaliação das disciplinas do PPGECB 
5. Avaliação interna feita pelos alunos do PPGECB 

 

 Programação e dinâmica do evento 

8:30h – 8:45h  

Dr. Paulo Ambrósio –Gerente de Pesquisa e Pós-Graduação da UESC 

• Abertura do evento 

 

8:45h – 10:00h  

Dra. Fernanda Amato Gaiotto – Membro da Comissão de Avaliação - 2013 

• Apresentação sobre a avaliação trienal da Capes 2013 –Área de 

Biodiversidade 

 

10:0h – 11:00h 

Dra. Eliana Cazetta 

• Relato da coordenação sobre o andamento do PPPGECB  

 

11:00h - 12:00h 

Dr. Mirco Solé 

• Produção docente do PPGECB 

 

12:00h – 13:30h 

Almoço 

 

13:30h – 14:00h 
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Jamille de Assis Bomfim (comissão de acompanhamento das disciplinas) 

• Resultados da avaliação das disciplinas (2012.2/2013.1)  

 

14:00h – 15:00h 

Juliana Mendonça (representante discente) 

• Avaliação do PPGECB por parte dos discentes em relação aos aspectos 

teóricos de formação de recursos humanos, regimentais e administrativos 

 

15:00h – 16:00h 

• Discussão e redação de documentos da reunião 
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 Avaliação Trienal da Capes: relato da Profa. 

Fernanda A. Gaiotto 

Durante todo o mês de outubro de 2013 ocorreu em Brasília, no prédio da Capes, a avaliação 

trienal (2010-2012) de todos os Programas de Pós-Graduação do Brasil. A Profa. Fernanda 

Gaiotto do PPGECB/UESC foi convidada para participar como membro consultor da Área de 

Biodiversidade. Segue abaixo seu relato e impressões sobre pontos importantes dos cinco 

dias de reuniões (21 a 25 de outubro de 2013). 

No total, foram 30 dias de trabalhos presenciais na CAPES. Durante este período, foram 

avaliados 3.600 PPGs e 5.400 cursos de 48 áreas de conhecimento. Foram mais de 1200 

consultores de todo o Brasil se descolando para Brasília para este fim. Somente na semana 

em que participei foram 308 consultores das três grandes áreas (C. Biológicas, Linguística e 

Letras, Multidisciplinar) sob análise naquela semana. No primeiro dia de trabalho, tivemos 

palestras com os presidentes da Capes, CNPq e com o diretor de avaliação da CAPES (Dr. 

Lívio Amaral) que falou aspectos deste processo avaliativo da Pós-Graduação que é único 

no mundo.  

Há três principais fundamentos da avaliação trienal da Capes: i) análise pelos pares; ii) 

critérios que se ajustam periodicamente; iii) resultados geram subsídios ao financiamento. 

O fluxograma deste processo encontra-se na figura 1. 

 

 
Figura 1: Fluxograma da Avalição trienal da Capes. 

  

Como a criação da área de Biodiversidade ocorreu em 2012, esta foi a primeira avaliação 

trienal da área de biodiversidade. Portanto, os primeiros parâmetros e valores  de 

comparação tiveram que ser criados pela comissão de consultores ad hoc. Todas as 
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diretrizes foram pensadas de forma estratégica para o crescimento e consolidação da área 

na Capes. No total foram 37 consultores de diversas IES do país. Segundo o coordenador 

da área Dr. Paulo Santos (UFPE), nosso desafio era pensar maneiras de termos, no Brasil, a 

formação de recursos humanos (em Biodiversidade) com qualidade superior à nossa! 

Enfatizou ainda que: “ A avaliação não é um jogo! Mudanças de peças não refletem a 

qualidade que queremos imprimir no sistema”. 

Nos cinco dias de trabalho foram avaliados 118 PPGs Acadêmicos e 4 Profissionais, na área 

de Biodiversidade. Com o passar dos anos a tendência é haver sempre uma diminuição de 

programas com nota 3 (para dar lugar a programas novos que estão abrindo) e um 

aumento ou uma passagem destes programas para os níveis 4 e 5. Ou seja, um 

deslocamento da curva das notas para a direita. 

Dezoito PPGs da área de Biodiversidade receberam conceito “Muito Bom” (MB) em todos 

os quesitos. Estes foram analisados separadamente por serem candidatos a nota 6 e 7. A 

análise foi baseada na internacionalização do PPG e na qualidade de seu corpo docente 

avaliados pelo fator H, que deveria ter boa porcentagem com H acima de 10. 

Os itens mais importantes da nota eram aqueles referentes ao corpo discente e à 

produção intelectual. Estes dois itens tinham muito peso na nota atribuída ao PPG. Assim, 

para ser nota 4 tem que ser 4 (Bom) obrigatório nestes dois itens.  Para 5 era necessário 

ter MB nestes dois itens incluindo os quesitos internos ao item. Para 6, MB em quase 

todos os quesitos. Para 7, MB em TODOS os itens e quesitos além de mostrar todos os 

aspectos relativos a internacionalização, como i) discentes do PPG no exterior, ii) discentes 

do PPG estrangeiros, iii) docentes participando como editor em revistas estrangeiras, iv) 

publicação de livros em grandes editoras estrangeiras, v) aprovação e desenvolvimento de 

projetos em parceria com instituições do exterior com financiamento estrangeiro,  entre 

outros (vide relatório de área na Capes).   

Resumindo, 90% da nota está nos quesitos 2, 3 e 4 da ficha.  Quesitos 3 e 4 (discentes + 

produção) puxam a nota do PPG, mais de 90% dos PPGs tiveram MB nos outros quesitos. 

A área notou uma diminuição de abertura de cursos novos nos últimos dois anos. Isto 

ocorreu pois, acordou-se que para um curso novo abrir ele teria que ter nota 3 “com folga” 

(ser aproximadamente um “3,5”), para evitar fechamento de cursos logo na primeira 

avaliação trienal dos cursos novos. Foi dito que a área de Biodiversidade da Capes já 

nasceu madura em termos de quantidade de publicações, mas “abaixo do razoável” em 

termos de qualidade. Todos os programas devem perseguir padrões de produção e de 

qualidade de nível internacional. 

Os trabalhos dos consultores ocorreu da seguinte forma:  

• O coordenador da área enviou relatórios Coleta Capes e outros documentos de três 

PPGs para cada consultor analisar antes da reunião. 

• Ele solicitou o envio da primeira análise e recebeu todas as planilhas e fichas de 

avaliação ~ 10 dias antes da reunião em Brasília. 

• Conferiu todas as contas e (quando necessário) recomendou correções. 

Em Brasília…  

• Comparamos procedimentos 

• Conferimos todas as contas novamente 

• Iniciamos o procedimento de preenchimento das fichas online 
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• DAV (Diretoria de avaliação da Capes) fez conferências das fichas e sugestões de 

correções individualizadas. 

• Discutimos extremos (notas 5 candidatos a 6 e 7; notas 3 com tendência a 2) 

• Após consenso pela equipe, todas as fichas foram incluídas no sistema por cada 

consultor 

• Todas as fichas foram impressas e distribuidas para 2 consultores para leitura 

minuciosa e conferência de conceitos e notas de itens e quesitos 

• Novas correções foram feitas 

• Todas as fichas foram fechadas e chanceladas para envio ao CTC. 

Ou seja, a avaliação trienal na área de Biodiversidade não é nada subjetiva. Tudo foi feito 

seguindo rigorosamente os critérios pre-estabelecidos. 

Algumas recomendações podem ser feitas aos PPGs da UESC. Todos dos programas 

(discentes e docentes) devem publicar tão logo o trabalho esteja concluído e esta 

publicação deve ter qualidade internacional. Os coordenadores devem estar muito atentos 

no preenchimento coleta Capes (ou outra plataforma de avaliação) no que diz respeito à 

proposta do programa. O último ano do triênio é o mais importante. A página Web deve 

ser completa (informações de discentes e egressos, processo seletivo, bolsas, estratégias 

de crescimento) e amigável. Todas as informações apresentadas no relatório devem ser 

passíveis de auditoria.  

Mais específicamente sobre o PPGECB, deve melhorar a Produção Discente. Estar atento à 

dependência de produção de docentes externos à UESC (nunca chegará a 6 ou 7 com este 

cenário). Verificar uma conexão com SAT, pois haver dois PPGs em ecologia na UESC não é 

visto com bons olhos pela CAPES. E, finalmente, buscar a internacionalização sempre, mas 

o PPG deve canalizar energias imediatas para outros itens mais urgentes (contratação de 

docentes + produção discente). 

Outro assunto informado aos consultores foi a respeito da “Plataforma Sucupira”, que 

substituirá o atual relatório Coleta Capes. Tem lançamento previsto para Março de 2014. 

Será uma plataforma pública como a plataforma lattes, sendo aberta 24 horas para 

inserção e consultas. Além disso, permitirá simulações e promete modificar e facilitar a 

maneira de avaliar os PPGs. 

  

 

 

 Estratégias de Crescimento e Desempenho anual 

do PPGECB: relato da Profa. Eliana Cazetta 

Em 2013 diversas medidas administrativas foram tomadas no sentido de melhorar tanto o 

desempenho dos discentes como também para dar mais eficácia e transparência aos atos 

administrativos do colegiado. Um novo regimento do PPGECB foi amplamente discutido com a 

comunidade (docentes e discentes) em  reuniões abertas do colegiado. O regimento antigo foi 

lido e discutido ponto a ponto e os itens que necessitavam de ajustes (principalmente aqueles 

relacionados a forma de defesa e qualificação) foram adaptados às diretrizes de qualidade do 

programa em acordo com todos os interessados. O texto final foi enviado para aprovação no 



 
9 Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UESC e entrou em vigência já 

no ano de 2013. 

Novas normas de utilização do recurso PROAP foram publicadas na página do PPGECB 

(http://nbcgib.uesc.br/pgecologia/home.php?l=br). As alterações preveem “cotas” de recurso 

para cada discente que poderá optar por utilizar i) para coletas relativas ao seu projeto de 

pesquisa, ii) para auxílios financeiros para participação em congressos, cursos ou reuniões 

científicas distantes da UESC ou iii) para realização da defesa de dissertação ou tese com banca 

presencial (ao invés de defesa a distância como vinha sendo realizado para todos os alunos até 

o momento). Os discentes em conjunto com seus orientadores fazem uma previsão de como 

utilizarão sua cota de recurso PROAP. 

Ajustes também foram realizados nas resoluções internas relativas ao credenciamento de 

novos docentes no PPGECB e às condições necessárias para autorização de orientação de 

alunos novos em cada processo seletivo. Tais resoluções também encontram-se disponíveis na 

página web do PPGECB. 

Docentes do PPGECB tem buscado parcerias no exterior através de editais conjuntos a 

exemplo da aprovação do projeto no edital CAPES –WBI referente a parceria da UESC com a 

Universidade de Liège (Bélgica), coordenado pela Dra. Eliana Cazetta. A parceria prevê o 

intercâmbio de discentes e docentes do PPGECB e da Universidade de Liège e a 

implementação de 2 bolsas sanduiche para o programa em 2015.  A vinda de discentes belgas 

para a realização de estágios ou desenvolverem parte do projeto de mestrado ou doutorado 

ocorrerá na forma de co-tutoria e o discente possuirá seu título emitido pelas duas IES. 

 

 Avaliação dos parâmetros de qualidade do 

PPGECB 

Em 2013, como realizado em todos os anos, a reunião de planejamento visou tornar 

transparente para todos os discentes e docentes do PPGECB a produção científica do 

Programa em termos de quantidade e de qualidade. Esta prática tem auxiliado a incentivar o 

grupo a produzir cada vez mais e com a qualidade almejada pela Capes. 

O Corpo Docente do PPGECB em 2013, contava com 19 professores, sendo 14 Docentes 

Permanentes (Internos: 11, Externos: 3) e 5 Docentes Colaboradores (Internos: 3, Externos: 2). 

Do total de docentes orientadores do PPGECB, 9 (47,37%) são bolsistas de Produtividade do 

CNPq (Permanentes: 7, Colaboradores: 2). 

Desde a abertura do PPGECB, em 2009, até o momento houveram pequenas flutuações no 

tamanho do corpo docente. Entretanto, há 2 anos, ele se mantém estável (Figura 2). 

  

 

http://nbcgib.uesc.br/pgecologia/home.php?l=br
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Figura 2. Relação entre a composição docente do PPGECB desde a abertura do PPGECB. 

As pequenas mudanças ocorridas foram inferiores a 10%. O aspecto positivo desta mudança 

foi o credenciamento de duas docentes do quadro de professores da UESC, a Dra. Camila 

Cassano (NP) e a Dra. Talita Fontoura (NC).  O incentivo a produção científica a docentes da 

UESC externos ao PPGECB, porém com formação em áreas correlatas ao Programa vêm 

surtindo efeitos positivos de forma que estes credenciamentos foram possíveis neste ano. 

Outros docentes da UESC vêm trabalhando em parceria com o grupo e tão logo melhorem 

suas publicações poderão ser credenciados também para atuarem como orientadores 

principais dos discentes do PPGECB. Tal estratégia de incentivo a publicação de docentes 

externos ao PPGECB foi elaborada em resposta ao alerta feito pela Capes sobre a 

“dependência” do PPGECB a publicações de docentes lotados em IES externas à UESC. 

Acredita-se que este incremento e consequente credenciamento seja advindo dos esforços 

individuais da equipe de docentes e também do estímulo individual feito pela coordenação do 

PPGECB. Neste momento, é fundamental que todos os docentes não apenas mantenham 

como também aumentem a quantidade e qualidade dos trabalhos publicados.  

Sobre a média de discentes por orientador (Figura 3), houve um aumento nos primeiros anos 

de funcionamento do PPGECB. Mas, esta proporção parece ter se estabilizado nos últimos 

anos. Isto se deve i) aos números relativamente fixos de vagas para novos discentes de 

doutorado e de mestrado; ii) as políticas do PPGECB de atribuição de vagas apenas a docentes 

que possuem produção de qualidade e com discentes orientados; iii) ao número estável de 

docentes credenciados e produtivos na equipe de orientadores do PPGECB. 



 
11 Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

 

Figura 3. Relação do número médio de orientados por docente do PPGECB. 

 

A avaliação da produção científica e do corpo docente tem sido realizada todos os anos nas 

reuniões de planejamento do PPGECB de forma anônima. Ou seja, cada docente recebe, ao 

entrar na reunião, um código numérico correspondente a sua identificação nos gráficos de 

produção do PPGECB. Desta forma, as opiniões dadas pelo grupo acerca da manutenção de 

docentes na equipe são isentas e impessoais. 

Os docentes que não se recordarem de seus códigos ao lerem este relatório, podem solicitá-lo 

novamente às autoras através dos seguintes endereços eletrônicos (gaiotto@uesc.br ou 

eliana.cazetta@gmail.com)  

Durante esta parte da reunião foi enfatizada a importância de que todos os docentes do 

PPGECB (permanentes e colaboradores) publiquem em revistas com “Qualis” igual ou superior 

a B1 (“Qualis” A1, A2 e B1). Esta necessidade é dada pela avaliação da Capes de produções 

“equivalentes a A1”.  Assim, a coordenação acredita que todos os docentes devem buscar 

qualidade, além da quantidade de artigos publicados. Com esta estratégia de planejamento 

pessoal de produção de artigos, haverá um hábito entre os docentes e discentes do PPGECB 

em publicar sempre em revistas com o maior “Qualis”. 

Vale lembrar ainda que, nesta avaliação, foram consideradas as regras vigentes na Capes para 

a nova área de Biodiversidade. Na Área de Biodiversidade foi aplicado um modelo que utiliza a 

indexação dos periódicos pelo ISI (considerando o Fator de Impacto, FI, do Journal Citation 

Records, JCR) e o índice H dos periódicos da Scimago utilizando a base de dados disponível 

(1996-2011), como um segundo  indicador de estratificação. Portanto, para os docentes e 

discentes, ficou impossível calcular ou prever qual será o Qualis de cada revista (na área de 

Biodiversidade da Capes) de forma intuitiva, como era feito quando apenas o Fator de Impacto 

mailto:gaiotto@uesc.br
mailto:eliana.cazetta@gmail.com
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era considerado. Entretanto, para fins de comparação com anos anteriores, a comissão de 

avaliação docente, realizou a avaliação da qualidade de artigos publicados também com base 

no Fator de Impacto das revistas. 

Para a presente reunião de planejamento a produção docente foi avaliada em relação aos anos 

de 2011 a 2013 (excluindo-se aqui os artigos aceitos) (Figura 4).  

 

Figura 4. Comparação do número total de artigos publicados por docente do PPGECB no 

período de 2011 a 2013. 

 

Para fins de comparação, o número total de artigos científicos publicados no período de 2010-

2012 foi 216 artigos. Já em 2011-2013 a equipe produziu 237 artigos no total. 

Os docentes 1 a 14 pertencem ao Núcleo Permanente (NP) e os docentes 15 a 19 ao Núcleo 

Colaborador (NC). 

No período avaliado (2011 a 2013) 63,16% do corpo docente (NP + NC) publicou pelo menos 8 

artigos cada. Um incremento de 13,16% em relação ao triênio passado, o que reflete o 

resultado das políticas de incentivo a publicação feitas pelo colegiado e pela coordenação do 

Programa. 

O estudo da qualidade da produção docente foi analisado para o período de 2011 a 2013 por 

meio da somatória dos fatores de impacto (Figura 5), da quantidade de artigos em estratos 

qualis A (Figura 6), da quantidade de artigos em cada estrato qualis inferiores a B1 (Figura 7), 

da comparação entre a quantidade e a qualidade de artigos ponderados através dos qualis B1 

ou superior e inferior a B1 (Figura 8) e da pontuação – somatória dos pontos (Figura 9) 

equivalentes a cada produção Qualis.  
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Figura 5. Somatória dos fatores de impacto de cada docente do PPGECB. A mediana da 

somatória é igual a 14,2.  A somatória dos Fatores de Impactos em que o docente 15 publicou 

foi de 80,6. 

 

 

Figura 6. Número de artigos publicados por docente nos estratos superiores (A1 e A2). 
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Notou-se que 57% dos docentes do NP possuem mais do que 2 artigos publicados com qualis 

A2 ou superior (Figura 6). 

 

Figura 7. Número de artigos publicados por docente nos estratos superiores a B1. 

 

 

Figura 8. Comparação entre extratos Qualis (igual/superiores e inferiores a B1) dos artigos 

publicados por cada docente do PPGECB de 2011 a 2013 
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Figura 9. Somatória dos pontos referentes aos Qualis dos artigos publicados por cada docente 

do PPGECB. 

Nota-se que os docentes 2, 4, 5, 9, 10 e 11 são docentes que investiram prioritariamente na 

produção de artigos de qualidade e pontuaram positivamente independente da forma de 

avaliação. Já os docentes 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 são docentes que concentraram a maioria de 

suas publicações em revistas com baixo fator de impacto e baixos estratos qualis. No entanto, 

vale ressaltar que 6 dos docentes do NP publicaram pelo menos 3 artigos nos estratos qualis A 

(A1 e A2) no período avaliado. Além disso, 78,95% do corpo docente publicou mais do que 300 

pontos (equivalente a 3 artigos A1) no período (Figura 9) e 52,63% do corpo docente obteve 

mais que 600 pontos. É desejável que 100% do NP atinja 300 pontos. O docente de número 18 

é o docente mais produtivo do programa e sua produção aparece reduzida dos gráficos apenas 

por uma questão de escala. 
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 Outras Boas Novas 

 

Inauguração da Base Ambiental:  

Ocorreu em outubro de 2013 a inauguração do prédio da UESC denominado Base Ambiental 

da Costa do Cacau, que abrigará ações conjuntas de conservação articuladas entre o PPGECB, o 

ministério público estadual e o INEMA. Já se encontra em pleno funcionamento os espaços 

destinados aos laboratórios de pesquisas para discentes e docentes do PPGECB. O laboratório 

mencionado em relatórios anteriores como L-ACME, passou a se chamar LAEC (Laboratório de 

Aplicações em Ecologia e Conservação). 

  

 CPBIO – Finep – prédio da biodiversidade 

 Neste ano ocorreu a aprovação, pela FINEP, da construção de um edifício de dois andares que 

abrigará diversos laboratórios destinados a análises de biodiversidade em seus vários aspectos 

e níveis. O projeto enviado possuía edificação com 3.000 metros quadrados, porém houve 

cortes e a nova planta ajustada está sendo providenciada para envio a FINEP. O contrato ainda 

não foi assinado. 

 

Pró-equipamentos Capes 

O PPGECB participou do último edital pró-equipamentos Capes juntamente com outros PPGs 

da UESC. A aquisição conjunta prevista neste projeto que mais beneficiará projetos 

diretamente ligados ao PPGECB será um “vant”. Este equipamento de médio porte auxiliará 

diversas pesquisas que necessitam de sobrevoo e de observação aérea em florestas, cabrucas, 

áreas abertas ou mesmo no oceano. 

 

FINEP Estaduais 

O PPGECB aprovou um projeto no edital FINEP específico para as Universidades Estaduais, 

conhecido na UESC como “finepinho”. Neste projeto está prevista a aquisição de cinco torres 

de 42 metros cada para serem instaladas em pontos estratégicos da região para análise e 

monitoramento de fauna e flora. 
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 O Programa em números 

Em 2013 o programa tem 2 turmas de mestrado em andamento e 3 de doutorado, totalizando 

51 discentes matriculados, sendo 18 alunos de mestrado e 23 de doutorado. Até o momento 

40 alunos já defenderam e são mestres em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. 

Nenhuma turma de doutorado defendeu ainda e as primeiras defesas estão previstas para 

2015. O tempo médio de defesa tem permanecido ao redor de 27 meses. Todos os discentes 

da turma de mestrado e doutorado 2013 (Tabela 1 e 2) são bolsistas (exceção para discente 

com vínculo) e encontram-se em pleno desenvolvimento de suas atividades junto ao programa 

(Fig. 10). 

O PPGECB tem acompanhado o destino de seus egressos e a maioria deles (N=17) está 

cursando doutorado em diversos programas de ecologia do país, incluindo o PPGECB. Outros 

estão envolvidos com atividades de consultoria e licenciamento ambiental (N=9), ou docência 

(N=3).    

  

 

  

  

Figura 10) Turma 2013 durante coletas para a obtenção de dados do piloto e do projeto 

principal de suas dissertações e teses.  

 



Tabela 1. Classificação dos alunos de doutorado selecionados no processo seletivo para a turma de agosto de 2013, com o titulo do projeto, orientação e 

tipo de bolsa. 

Classificação Doutorando Projeto Orientador Bolsa 

1 Larissa Rocha Santos Efeito da redução de cobertura vegetal na diversidade florística e 
funcional da comunidade arbóreas e arbustiva na Floresta Atlântica, Bahia 

Eliana Cazetta FAPESB 

2 
 

Juliana Monteiro de 
Almeida Rocha 

Importância dos predadores e da estrutura da vegetação para a 
ocorrência e densidade do mico-leão da cara dourada em plantações de 
cacau no Sul da Bahia 

Leonardo de 
C. Oliveira 

FAPESB 

3 Thamy Evellini  Dias 
Marques 

Rede de Interações entre Formigas E Hemípteros em Agrossistemas 
Cacaueiros 

Jacques 
Delabie 

FAPESB 

4 Ramiris César Souza 
Moraes 

Dinâmica de Nutrientes em Florestas Alteradas do Sul da Bahia Deborah Faria CAPES 

5 Jamille de Assis 
Bomfim 

O efeito da redução da cobertura florestal e de fatores 
Bióticos e abióticos sobre a diversidadede plântulas na mata 
Atlântica do sul da Bahia, Brasil 

Eliana Cazetta FAPESB 

6 Luciano de Araujo 
Pereira 

Avaliação de Aerosporos de Moniliphthora Perniciosa em  
diferentes ambientes de matriz cabruca-mata  
Atlântica do sul da Bahia: efeitos do manejo e da  
proximidade da floresta na disseminação aérea  
dos propágulos infectivos da vassoura-de-bruxa  
do cacaueiro 

Leandro 
Loguercio 

- 

7 Erik Costa Tedesco Caracterização da comunidade coralínea e o impacto da visitação turística 
em piscinas de maré no Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, 
Porto Seguro, Bahia 

Alexandre 
Schiavetti 

CAPES 

8 Kena Ferrari Moreira 
da Silva 

Influência do efeito de borda e fatores nutricionais no comportamento 
alimentar do ouriço-preto (Chaetomys subspinosus Olfers, 1818) em 
Mata Atlântica do sul da Bahia, Brasil 

Deborah Faria CAPES 

9 Laize Silva Queiroz Ecofisiologia de espécies arbóreas da Bacia Hidrográfica do Rio Almada 
submetidas ao alagamento em diferentes tipos de solo 

Marcelo 
Mielke 

FAPESB 

10 Maria Isabel Carvalho 
Gonçalves 

Uso de hábitat, comportamento e emissões acústicas das baleias-jubarte 
(Megaptera novaeangliae) na região de Serra Grande – Bahia 

Júlio 
Baumgarten 

CAPES 

 



 
19 Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 

Tabela 2. Classificação dos alunos de mestrado selecionados no processo seletivo para a turma de 2013, com o titulo do projeto, orientação e tipo de bolsa. 

Classificação Mestrando Projeto Orientador Bolsa 

1 Igor Inforzato 

Martins 

Dieta e condição reprodutiva de fêmeas de muriqui-do-norte 
(Brachyteles hypoxanthus – Primate: Atelinae) 

Leonardo 
Oliveira 

FAPESB 

2 Caio Azevedo 

Marques 

Conservação de albatrozes no Brasil: Tendências populacionais 
quanto à captura incidental e definição de áreas prioritárias para 
conservação 

Deborah Faria FAPESB 

3 Bianca Rodrigues 

Souza 

Valoração ambiental do manguezal da Baía de Vitória, sob a 
perspectiva biocultural 

Alexandre 
Schiavetti 

FAPESB 

4 Bruna Maria Lima 

Martins 

A pesca e os botos: análise das capturas acidentais de pequenos 
cetáceos no Litoral Amazônico. 

Júlio 
Baumgarten 

CAPES 

5 Amanda Fernandes  Estudo da ocorrência de espécies de tartarugas marinhas em 
Ilhabela - Litoral Norte do Estado de São Paulo, como subsídio para 
criação de uma Unidade de Conservação 

Mirco Solé CAPES 

6 Rodrigo Bruno de 

Oliveira Cavalcante 

Estrutura da comunidade arbórea em mosaico  
edáfico em uma Floresta Atlântica no sul da Bahia,  
Brasil 

Eduardo 
Mariano 

CAPES 

7 Ícaro Menezes Pinto Influência da perda de hábitat e efeito de borda no consumo de 
frutos artificiais por aves em paisagens do sul da Bahia 

Deborah Faria CAPES 

8 Patrícia Sousa da 

Silva 

Análise da existência da Síndrome do Deslocamento Referencial 
sobre organismos aquáticos, entre gerações de pescadores em 
Ilhéus, Bahia 

Alexandre 
Schiavetti 

CAPES 

9 Alesandro Souza 

Santos 

Influência da cobertura vegetal sobre a distância de recrutamento 
e estrutura genética espacial de plântulas de Euterpe Edulis Mart, 
no Sul da Bahia 

Fernanda 
Gaiotto 

CAPES 

10 Monia Freitas da 

Silva 

Carnívoros nativos na Caatinga: avaliação do papel da Floresta 
Nacional Contendas do Sincorá (BA) como refúgio para as 
populações 

Emerson Vieira CAPES 

11 Marcela Marega A interação entre Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) e Alexandre CAPES 
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Imamura Lopes embarcações: efeitos sobre o comportamento de superfícieedáfico 
e sucessional em uma Floresta Atlântica no sul da Bahia, Brasil 

Schiavetti 

12 Henrique Ribeiro 

Chagas 

O impacto da estrutura da vegetação sobre a presença de grupos 
de micos-leões-da-cara-dourada (MLCDs) em fragmentos florestais 
e áreas de cabruca no sudeste da Bahia 

Leonardo 
Oliveira 

Antwerp 



 

 A percepção do PPGECB pelo seu corpo discente 

 

Nesta parte da reunião a representante discente Juliana Mendonça apresentou um resumo do 

que foi discutido em reunião dos discentes do PPGECB acerca do curso com relação aos 

aspectos teóricos de formação de recursos humanos, regimentais e administrativos. 

Os discentes entendem que as disciplinas oferecidas cumprem com seu papel de formação de 

recursos humanos de acordo com o estipulado pelo projeto do PPGECB enviado a Capes e que 

o perfil de profissional formado pode ser atingido através das disciplinas oferecidas. Os 

discentes reforçaram o papel importante da disciplina seminários para discussão e avaliação 

dos projetos. Sugerem no entanto, que docentes de outras áreas como profissionais da área 

marinha, limnologia e entomologia também sejam convidados. 

 

Algumas sugestões importantes foram destacadas. Entre elas a alteração da disciplina Bases 

Ecológicas para o primeiro semestre devido a importância estratégica da mesma logo no início. 

Evitar a sobreposição de disciplinas, evitando a oferta no mesmo período ou semana. Os 

alunos também solicitaram um suporte para os estudantes que irão para outros países durante 

o sanduíche. Reforçaram a importância de um setor de relações internacionais na UESC.   

 

Com relação aos aspectos administrativos os discentes solicitaram a assinatura original fosse 

substituída por email ou assinatura eletrônica de forma a agilizar alguns procedimentos. Este 

processo na verdade já vem sendo realizado e assinaturas originais são solicitadas somente 

quando exigidas por outras instituições como a FAPESB, p. ex.   

 

Os discentes apontaram ainda a necessidade de organizar um “Café Ecológico” para discussões 

sobre Ecologia e Conservação e foram altamente estimulados a proporem e organizarem o 

mesmo. 



 


