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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, com início às dezesseis horas e 15 

trinta minutos, realizou-se a 3ª (terceira) reunião ordinária do ano do Programa de Pós-Graduação 16 

em Biossistemas. Devido à pandemia de COVID-19, acatando as recomendações da Organização 17 

Mundial de Saúde e a Portaria Nº 163/2020 da Universidade Federal do Sul da Bahia, a reunião foi 18 

realizada de forma remota, sendo o link para acesso à mesma encaminhado antecipadamente aos 19 

docentes do programa, juntamente com os documentos a serem analisados na reunião. A reunião foi 20 

presidida pelo coordenador do Programa Prof. Jomar Gomes Jardim e fizeram-se presentes os do-21 

centes Ândrea Carla Dalmolin, Andrei Caíque Pires Nunes, Daniel Piotto, Fabrício Lopes de Carva-22 

lho, Gerson dos Santos Lisboa, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João Car-23 

los Medeiros, Khétrin Silva Maciel, Luiz Fernando Silva Magnago, Mara Lucia Agostini Valle, Ma-24 

theus Ramalho de Lima, Milton Ferreira da Silva Junior, Narcísio Cabral de Araújo, Ricardo Gabri-25 

el de Almeida Mesquita, Silvia Kimo Costa e Vinicius de Amorim Silva. Os discentes foram repre-26 

sentados por Francisco Rubens Feitosa Junior e Bianca Cristina de Lima Conceição Purcino. Não 27 

houve justificativa das ausências. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, 28 

sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Informes; 2. Homologação de ata (ad referendum) 29 

da reunião anterior; 3. Avaliação de pedidos de credenciamento docente; 4. Dispensa de orientação 30 

a pedido da Profa. Sílvia; 5. Edital de seleção 2021; 6. Aproveitamento de crédito da discente Rute 31 

Gonçalves; 7. Registro de Projeto da discente Tainá Lyra; 7. O que ocorrer. No início da reunião o 32 

coordenador solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta a pedido dos docentes Jannaína Velas-33 

ques da Consta Pinto e Milton Ferreira da Silva Junior: indicação de coorientadores, após consulta 34 

ao colegiado o ponto de pauta foi incluído. 1. Informes: O regimento do PPG Biossistemas foi 35 



aprovado na reunião do CONSUNI em 14 de abril de 2021, alguns pequenos ajustes forma solicita-36 

dos, os mesmos já estão sendo providenciados para posterior publicação do documento na página 37 

do PPG. 2. Aprovação de ata (ad referendum) da reunião anterior: o coordenador do PPG solici-38 

tou aprovação do ad referendum da ata da reunião ordinária realizada em fevereiro de 2021. Colo-39 

cado em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 3. Avaliação de pedidos de creden-40 

ciamento docente: A coordenação do PPG designou pareceristas para apreciação da solicitação de 41 

credenciamento dos pesquisadores Nadson Simões, Fabiana Cezar Félix Hackradt e Alexandre Ar-42 

nholdt. A recomendação do parecerista para as solicitações de Nadson Simões e Fabiana Cezar Fé-43 

lix Hackradt foi pela aprovação do credenciamento dos docentes como permanentes com base no 44 

disposto no regimento do PPG e métricas da área de Ciências Ambientais. No caso da pesquisadora 45 

Fabiana Cezar Félix Hackradt, a mesma poderá ser credenciada somente se solicitar descredencia-46 

mento de outro programa de pós graduação, uma vez que já está credenciada em 3 PPG’s. Colocado 47 

em votação, o colegiado aprovou por unanimidade o credenciamento mediante a condição exposta 48 

anteriormente. Para solicitação do pesquisador Alexandre Arnholdt a recomendação do parecerista 49 

foi pela aprovação do credenciamento dos docentes como colaborador, com base no disposto no 50 

regimento do PPG e métricas da área de Ciências Ambientais. Colocado em votação, com um voto 51 

contrário e duas abstenções, o colegiado aprovou o credenciamento do pesquisador como colabora-52 

dor. A fim de não promover o desbalanceamento entre exclusivos e não exclusivos e possibilitar o 53 

credenciamento dos novos docentes, o prof. Ricardo G. A. Mesquita foi consultado sobre a possibi-54 

lidade de passar de colaborador a permanente, uma vez que apresenta produção compatível com o 55 

disposto no regimento, Prof. Ricardo G. A. Mesquita foi favorável a mudança de categoria. 4. Dis-56 

pensa de orientação a pedido da Profa. Sílvia Kimo Costa: Após leitura de parecer contextuali-57 

zando uma série de fatos ocorridos na relação de orientação, a Profª Silvia Kimo, colocou a disposi-58 

ção do colegiado a orientação de mestrado da discente Renata da Paixão Matos Souza. O colegiado 59 

acata o pedido da docente. O coordenador do PPG pontuou que a estudante solicitou trancamento 60 

do curso pelo período de um quadrimestre, seguindo o disposto no regimento do PPG, e tão logo a 61 

estudante retorne ao curso será pautada a atribuição de nova orientação, pontuando ainda que caso 62 

não haja retorno da discente após o período de trancamento solicitado, a mesma será desligada do 63 

curso. 5. Edital de seleção 2021: Profa. Silvia Kimo Costa, coordenadora da comissão de seleção 64 

para o ano de 2021 do PPG Biossistemas apresentou a minuta do edital a ser submetido a Pró-65 

Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação para aprovação, após discussão do colegiado, o documento 66 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6. Aproveitamento de crédito da dis-67 

cente Rute Gonçalves: A discente apresentou a coordenação do PPG a solicitação de aproveita-68 

mento de créditos realizados durante o mestrado. Após avaliação da documentação por parecerista 69 

designado pelo Colegiado, a recomendação favorável ao aproveitamento de créditos. Colocado em 70 



votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.  7. Registro de Projeto da discente Tainá 71 

Lyra: Após solicitação da orientadora Khétrin Silva Maciel para mudança de projeto de pesquisa, a 72 

discente Tainá Lyra encaminhou o novo projeto para apreciação. A coordenação solicitou que um/a 73 

docente fizesse a avaliação do novo projeto e emitisse parecer a ser apresentado na próxima reuni-74 

ão. Profa. Jannaína Velasques se disponibilizou a fazer avaliação e emitir o parecer. 8. Indicação de 75 

coorientadores: solicitações dos professores Jannaína Velasques da Consta Pinto e Milton Ferreira 76 

da Silva Junior.  Uma vez que os documentos de indicação foram encaminhados previamente ao 77 

Colegiado, Prof. Jomar Jardim colocou em votação a indicação de coorientadores. Por unanimidade 78 

as mesmas foram aprovadas: Virginia Lopes de Sousa passa a ter como coorientador Fernando Ma-79 

galhães Filho, docente e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Érica de Je-80 

sus Portugal para a ter como coorientadora Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto, docen-81 

te/pesquisadora da UFSB – Campus Sosígenes Costa. 7. O que ocorrer: A coordenação do curso 82 

alertou os discentes que toda e qualquer solicitação feita à coordenação e/ou colegiado deve ser 83 

encaminhada somente após alinhamento entre os discentes e seus orientadores. Solicitações de 84 

aproveitamento e estudos e proficiência devem ser encaminhadas por e-mail a secretaria acadêmica. 85 

Todos os documentos encaminhados ao colegiado devem ser lidos antes das reuniões para as consi-86 

derações. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos a 87 

reunião foi encerrada pelo coordenador do programa, Prof. Jomar Gomes Jardim, e eu, Ândrea Car-88 

la Dalmolin, SIAPE 3037232, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim 89 

e por todos os presentes na sessão. 90 

Itabuna, 29/04/2021 91 
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 Ata aprovada ad referendum em 30/04/2021 93 
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