
 

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós- 
Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente 
(POSPETRO) /Instituto de Geociências / Universidade Federal da 
Bahia, realizada no dia 11 de agosto de 2021, de forma remota. 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e hum, às 15:00 
horas, reunidos remotamente devido às restrições impostas pela pandemia do 
Coronavírus-19, realizou-se a reunião Extraordinária do Programa de Pós Graduação 
em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente - Pospetro, sob a Presidência do 
Coordenador, Prof. Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira, e contando com as seguintes 
participações on-line: Antônio Fernando de Souza Queiroz, Gisele Mara Hadlich, 
Leonardo Sena Gomes Teixeira, Manoel Jerônimo Moreira Cruz, Carlos Alessandre 
Domingos Lentini, e dos Representantes Estudantis Evelin Daiane Serafim Santos 
Franco, titular, e Davi do Carmo da Silva, suplente. Verificada a existência de 
“quorum”, foi dado início à reunião com a seguinte pauta: 1) Homologação do resultado 
da seleção de alunos candidatos à Bolsa de Doutorado Sanduíche (referente Edital 
05/2021 Pospetro) e 2) O que ocorrer. Abordando o 1º item da ordem do dia, 
“Homologação do resultado da seleção de alunos candidatos à Bolsa de Doutorado 
Sanduíche (referente Edital Pospetro 05/2021”, o Prof. Ícaro Moreira passou a palavra 
para a Profa. Gisele Mara Hadlich que explicitou que o Edital n. 001/2021 PRINT-
UFBA – BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE (alterado em 10/05/2021) foi 
internamente regulamentado pelo Edital 05/2021 Pospetro (alterado em 11/05/2021), 
que a Comissão de Seleção foi nomeada pela Portaria Pospetro 07/2021 tendo 
como integrantes o Prof. Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira (Presidente e docente do 
Pospetro), Prof. Dr. Carlos Lentini (docente do Pospetro), Prof. Dr. Fábio Ferreira de 
Oliveira (docente externo/ Escola Politécnica/UFBA) e Évelin Franco, discente de 
Doutorado do Pospetro. O Edital 05/2021 Pospetro foi lançado no dia 23 de abril de 
2021, com início das inscrições em 10 de maio de 2021, e foi alterado em 
11/05/2021 com prorrogação das inscrições para até 27/06/2021. O Edital foi postado na 
página do Pospetro, https://pospetro.ufba.br/pt-br/editais-publicados, e enviado por 
email para todos os discentes de Doutorado do Programa. O prof. Dr. Ícaro Moreira 
retomou a palavra e afirmou que a Secretaria do Pospetro encaminhou para a Comissão, 
no dia 28/06/2021, via digital, em arquivo tipo *.pdf, duas inscrições recebidas. Em 
seguida, o Prof. Ícaro leu a ata do resultado da seleção de alunos candidatos à Bolsa de 
Doutorado Sanduíche (referente Edital Pospetro 05/2021), elaborada pela Comissão de 
Seleção interna supracitada. Seguindo os critérios do Edital 05/2021 Pospetro, foram 
selecionadas, após o período de recursos, as duas candidatas: em primeiro lugar, Lua 
Morena Leôncio de Oliveira que apresentou o plano de trabalho “DETERMINAÇÃO DE 
MARCADORES AROMÁTICOS SULFURADOS POR FTICR-MS NA BACIA 
SEDIMENTAR DO PARANÁ” (DETERMINATION OF SULFUR AROMATIC MARKERS 
BY FTICR-MS IN THE SEDIMENTARY BASIN OF PARANÁ), cujo supervisor externo é 
o Prof. Dr. Thomas Oldenburg e a instituição de destino é a Universidade de Calgary, no 
Canadá; e em segundo lugar, Claudinéia de Souza Souza que apresentou o plano de 
trabalho       “DEGRADAÇÃO       FOTOCATALÍTICA       DE       MICROPLÁSTICOS” 
(PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF MICROPLASTICS), tendo como supervisor 
externo o Prof. Dr. Erick R. Bandala e a instituição de destino é a Division of Hydrologic 
Sciences, Desert Research Institute, Nevada, EUA. O Prof. Ícaro Moreira, então, leu a 
seguinte justificativa da Profa. Dra. Gisele Mara Hadlich, Orientadora, para a candidatura 
da aluna Lua Oliveira: “O projeto a ser desenvolvido pela discente, no Canada, refere- 
se à determinação dos compostos aromáticos sulfurados utilizando espectrometria de 
massa de ressonância de íons de ciclotron com transformada de Fourier (FTICR-MS), 
pois no Brasil o uso da FTICR-MS ainda não está difundido. O projeto de Doutorado da 



discente tem, como um dos objetivos principais, comparar os resultados obtidos pela 
técnica FTICR-MS com aqueles resultantes da cromatografia a gás acoplada à 
espectrometria de massas do tipo triplo-quadrupolo (GC-MS/MS), mais utilizada no 
Brasil e adotada nos estudos de petróleo desenvolvidos pelo POSPETRO (análises 
realizadas no laboratório Lepetro/IGEO/UFBA, vinculado ao Pospetro). Para tanto, a 
discente já está preparando as amostras e desenvolvendo, em caráter excepcional, as 
análises por GC-MS/MS. Os dados de FTICR-MS serão, portanto, produzidos na 
Universidade de Calgary, visando produzir novos conhecimentos na área da 
petroleômica referente aos compostos aromáticos sulfurados, junto ao Grupo de 
Pesquisa Western Canada Petroleomics Centre. O Grupo de Pesquisa é coordenado 
pelo Prof. Dr. Thomas Oldenburg que possui publicações voltadas para a área da 
petroleômica, tema considerado inovador no Brasil e que representa um salto nos 
conhecimentos e publicações associadas ao POSPETRO-UFBA.” Continuando, leu, em 
seguida, a justificativa dada pelo Prof. Dr. Joil José Celino, Orientador, para a 
candidatura de Claudinéia de Souza Souza: “ Declaro que o Plano de Trabalho de 
doutorado sanduíche intitulado por ”Fotocatálise na degradação de microplásticos” está 
inserido no Tema 14: INVESTIGAÇÕES EM GEOCIÊNCIAS, pois, apesar dos 
benefícios dos plásticos, estes tendem a se acumular no meio ambiente devido à sua 
durabilidade e falta de biodegradação. A presença de proporções significativas de micro 
plásticos (<5 mm) tem atraído atenção particular devido aos danos físicos que 
representam para a biota marinha e o perigo crescente que representa para a saúde 
pública em escala global. Desde 1959, o Desert Research Institute (DRI) têm avançado 
conhecimento científico para ajudar a resolver os desafios ambientais urgentes e 
melhorar a saúde e o bem-estar humanos com foco em compreender e responder a 
questões científicas críticas sobre mudança climática global, qualidade e disponibilidade 
de água, qualidade do ar, solos e muito mais; além de contar com um laboratório de 
microplástico - referência internacional.” Em seguida, o Prof. ÍCaro Moreira apresentou 
os Planos de Trabalho das candidatas aos integrantes do Colegiado que confirmaram 
que as propostas de Doutorado Sanduíche se enquadram perfeitamente no TEMA 14: 
INVESTIGAÇÕES EM GEOCIÊNCIAS: EVOLUÇÃO CRUSTAL, RECUR-SOS 
MINERAIS E HÍDRICOS, PETRÓLEO, MUDANÇAS CLIMÁTICAS, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL. Em seguida, não havendo dúvidas por parte 
do Colegiado, o Prof. Ícaro Moreira pôs o exposto em votação, e foi aprovada, por 
unanimidade, a homologação do resultado da seleção de alunos candidatos à Bolsa de 
Doutorado Sanduíche (referente Edital 05/2021 Pospetro), indicando a doutoranda LUA 
MORENA LEÔNCIO DE OLIVEIRA como PRIMEIRA selecionada à candidatura à 
Bolsa Doutorado Sanduíche, conforme Edital n. 001/2021 PRINT-UFBA – BOLSAS DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE, e a doutoranda CLAUDINÉIA DE SOUZA SOUZA 
como SEGUNDA selecionada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
encerrou a sessão mandando lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será 
digitalmente assinada por mim, Nadja Maria da Hora Fontes, e pelos professores 
membros do Colegiado. 
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