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GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS, 

REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021. 
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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, com início às quinze horas e vinte  15 

minutos, realizou-se a 6ª (sexta) reunião ordinária do ano do Programa de Pós-Graduação em Bios-16 

sistemas. Devido à pandemia de COVID-19, acatando as recomendações da Organização Mundial 17 

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

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

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

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

drea Carla Dalmolin, Andrei Caíque Pires Nunes, Daniel Piotto, Emerson Machado de Carvalho, 22 

Fabrício Lopes de Carvalho, Gerson dos Santos Lisboa, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaque-23 

line Dalla Rosa, João Carlos Medeiros, Luiz Fernando Silva Magnago, Mara Lucia Agostini Valle, 24 

Matheus Ramalho de Lima, Milton Ferreira da Silva Junior, Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, 25 

Robson da Silva Magalhães, Silvia Kimo Costa, e Vinícius de Amorim Silva. Os discentes foram 26 

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

Justificaram ausência os docentes Fabiana Cezar Felix Hackradt, Nadson Ressye Simoes da Silva, 28 

Marcelo Soares Teles Santos, e Narcísio Cabral de Araújo. A pauta foi compartilhada previamente 29 

por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: Informes; 1. Aprovação de 30 

ata da última reunião; 2. Indicação de bolsistas de doutorado à CAPES-FAPESB; 3. Edital 31 

para matrícula especial; 4. Datas dos Seminários de Pesquisa I: mestrado; 5. Convalidação de 32 

créditos: parecer Prof. Emerson; 6. Recurso Projeto edital PRPPG; 7. Recurso PROAP; 8. 33 

Indicação de orientação de estudante de intercâmbio internacional; 9. Convocação de candi-34 

datos excedentes; 10. Solicitação de mudança de oferta de CC; e 11. O que ocorrer. Informes: 35 



A coordenação solicita que os docentes fiquem atentos a assinatura das atas que estão disponíveis 36 

no SIPAC, uma vez que o PPG depende da assinatura das mesmas para dar prosseguimento aos pro-37 

cessos; Entre os dias 21 e 22/07/2021 os candidatos selecionados por meio do Edital nº 05/2021 38 

realizaram o envio de documentação para as matriculas, somente uma candidata aprovada para mes-39 

trado na área de Ciências Florestais não encaminhou a documentação. A secretaria acadêmica já 40 

realizou a matrícula dos estudantes de doutorado, e tão logo o quadrimestre seja finalizado fará a 41 

matricula dos estudantes de mestrado. A matricula nos componentes curriculares será realizada en-42 

tre os dias 20 a 23/08/2021. Prof. Luiz Magnago informou que aprovou um projeto com bolsa de 43 

mestrado, e em breve deve solicitar abertura de processo seletivo para ingresso de estudante, uma 44 

vez que todos os seus orientados de mestrado dispõe de bolsa no momento. 1. Aprovação de ata da 45 

última reunião: o documento foi encaminhado previamente aos membros do colegiado, colocado 46 

em votação foi aprovado por unanimidade. 2. Indicação de bolsistas de doutorado à CAPES-47 

FAPESB: Após matricula dos estudantes a Comissão de Bolsas reuniu-se em 26/07/2021 para indi-48 

cação dos bolsistas. Treze bolsas de doutorado estavam disponíveis para o PPGBiossistemas, dez 49 

oriundas do projeto CAPES/FAPESB e 3 cotas de bolsa demanda social CAPES destinadas. Consi-50 

derando que onze dos aprovados no processo seletivo solicitaram bolsa no momento da inscrição, a 51 

Comissão atribuiu a estes candidatos as bolsas disponíveis. Serão beneficiados com bolsas os estu-52 

dantes: Raoni Kriegel, Carlito Alves do Nascimento, Thayanne Cristine Caetano de Carvalho, Mar-53 

linda Rufina Jolomba Silva, Maria Caroline Aguiar Amaral, Sival Ribeiro de Sena, Paulo Sérgio 54 

Vila Nova Souza, Isis Leite Medeiros Mascarenhas Andrade Mesquita, Andressa Cristina Ribeiro 55 

Assunção, Marilza Machado, Felipe Otavio Campelo e Silva. Profa. Ândrea Dalmolin lembrou a 56 

todos os orientadores de doutorado que os estudantes contemplados com as bolsas precisam cumprir 57 

com as metas estabelecidas no projeto CAPES/FAPESB, estão previstas a participação em 58 

workshops do projeto, apresentação de trabalhos em pelo menos cinco eventos científicos, publica-59 

ção de três artigos científicos, e coorientação entre docentes das demais universidades envolvidas 60 

no acordo de cooperação CAPES/FAPESB. 3. Edital para matrícula especial: considerando o 61 

início dos quadrimestres 2021-2 e 2021-3 o colegiado sugeriu abertura de um único edital para ins-62 

crição como aluno especial nos componentes curriculares (CC) a serem ofertados. A abertura de 63 

vagas nos CC será realizada mediante concordância com o(s) docente(s) que ofertam o CC. Coloca-64 

do em votação, a oferta de vagas para alunos especiais foi aprovada por unanimidade. 4. Datas dos 65 

Seminários de Pesquisa I: mestrado: segundo o Art. 40, §2º b, do regimento interno do programa 66 

“..o Seminário de Pesquisa I (Mestrado) deverá ser realizado até o 12º mês” após o ingresso dos 67 

estudantes no programa”. Em função da pandemia de COVID-19 que comprometeu o andamento de 68 

alguns projetos de pesquisa a coordenação consultou o colegiado sobre o adiamento da atividade de 69 

Seminário de Pesquisa I para mestrado para o mês de novembro de 2021. Colocado em votação o 70 



adiamento foi aprovado por unanimidade. O formato desta atividade será definido em reunião deste 71 

colegiado à posteriori. 5. Convalidação de créditos: parecer Prof. Emerson: O estudante matri-72 

culado sob número 2020101238, solicitou a convalidação de créditos cursados durante o período de 73 

mestrado. Prof. Emerson Carvalho foi designado para análise dos documentos e emissão de parecer. 74 

Após apresentação do parecer emitido pelo docente, e  sanadas as dúvidas, o parecer foi colocado 75 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6. Recurso Projeto edital PRPPG: A proposta 76 

apresentada pelo programa para concorrer ao Edital Nº 02/2021 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 77 

Graduação foi aprovada, e o recurso deverá ser utilizado para fomento das atividades de pesquisa, 78 

com prestação de contas pelo PPG em outubro do corrente ano. O valor será distribuído na forma de 79 

cotas aos docentes. Colocada em votação a forma de uso, a mesma foi aprovada por unanimidade. 80 

7. Recurso PROAP: O programa foi contemplado pela primeira vez com recurso PROAP, segundo 81 

informações da Pró-Reitoria de Pesquisa os valores estarão liberados a partir de agosto de 2021, 82 

com prestação de contas até outubro de 2021. Considerando que os processos de compra são demo-83 

rados e não haveria tempo hábil para finalização dos mesmos e uso do recurso, a coordenação levou 84 

ao colegiado a proposta de pagamento direto ao estudante para contemplar atividades de pesquisa e 85 

participação em eventos. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade, e por 86 

indicação do colegiado os estudantes a serem contemplados serão os ingressantes em 2020, caso 87 

haja sobra de recursos estudantes ingressantes em 2021 poderão ser contemplados.  8. Indicação de 88 

orientação de estudante de intercâmbio internacional: No quadrimestre 2021/2 ingressará no 89 

programa um estudante estrangeiro aprovado pelo convenio PAEC/Gcub – Programa de Bolsas 90 

Brasil-OEA, o estudante foi selecionado pela Assessoria de Relações Internacionais (ARI) por meio 91 

de edital com submissão de projeto, cabendo ao Programa de Pós Graduação fazer a indicação da 92 

orientação. Os docentes Gerson dos Santos Lisboa e Luiz Fernando Silva Magnago indicaram inte-93 

resse em assumir a orientação. Por maior afinidade com a linha de pesquisa desenvolvida pelo prof. 94 

Luiz Magnago a orientação do estudante ficará a encargo deste. 9. Convocação de candidatos ex-95 

cedentes: Considerando que um candidato a mestrado da área de Ciências Florestais não apresentou 96 

documentação para matricula, e há um candidato aprovado, mas excedente na área de Geoproces-97 

samento e Inteligência Artificial, a coordenação consultou o colegiado sobre a possibilidade de, 98 

para este processo seletivo em específico (Edital Nº05/2021), migrar a vaga da área de Ciências 99 

Florestais para Geoprocessamento e Inteligência Artificial, e desta foram convocar o candidato ex-100 

cedente. Colocado em votação, a convocação do candidato de mestrado foi aprovada por unanimi-101 

dade, e o mesmo ficará sob orientação do Prof. Robson Magalhães. Considerando que há duas bol-102 

sas de doutorado ainda disponíveis no programa, a coordenação consultou o colegiado sobre a con-103 

vocação de dois candidatos para doutorado aprovados e excedentes no processo seletivo regido pelo 104 

Edital Nº05/2021. Após discussão, o colegiado deliberou que a convocação de candidatos exceden-105 



tes para doutorado poderá ser realizada somente se houver aumento de vagas para doutorado dentro 106 

do Programa de Pós Graduação. O coordenador fará a solicitação a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 107 

Graduação para um aumento de 5 vagas a serem ofertadas pelo PPG, sendo a resposta apresentada 108 

em uma próxima reunião para deliberação sobre a convocação. 10. Solicitação de mudança de 109 

oferta de CC: Profa. Silvia Kimo Costa solicitou a mudança de oferta do CC Sistemas bioconstru-110 

tivos do quadrimestre 2021/2 para 2021/3, uma vez que a mesma assumirá um cargo de confiança 111 

na Universidade, e já esta contribuindo com outro CC no Programa, o que sobrecarregaria a docen-112 

te. Colocado em votação a solicitação de mudança foi aprovada por unanimidade, e o CC será ofer-113 

tado em 2021/3. 11. O que ocorrer: sem o que ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 114 

dezoito horas e trinta minutos a reunião foi encerrada pelo coordenador do programa, Prof. Jomar 115 

Gomes Jardim, e eu, Ândrea Carla Dalmolin, SIAPE 3037232, lavrei a presente ata que após lida e 116 

aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes na sessão.    117 

Itabuna, 30/07/2021 118 
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