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Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e 15 

vinte  minutos, realizou-se a 2ª (segunda) reunião extraordinária do ano do Programa de Pós-16 

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

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

a reunião foi realizada de forma remota, sendo o link para acesso à mesma encaminhado antecipa-19 

damente aos docentes do programa. A reunião foi presidida pelo coordenador do Programa Prof. 20 

Jomar Gomes Jardim e fizeram-se presentes os docentes Ândrea Carla Dalmolin, Daniel Piotto, 21 

Emerson Machado de Carvalho, Gerson dos Santos Lisboa, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jo-22 

ão Carlos Medeiros, Khétrin Silva Maciel, Luiz Fernando Silva Magnago, Mara Lucia Agostini 23 

Valle, Matheus Ramalho de Lima, Milton Ferreira da Silva Junior, Marcelo Soares Teles Robson da 24 

Silva Magalhães, Silvia Kimo Costa, e Vinícius de Amorim Silva. Os discentes foram representados 25 

por Bianca Cristina de Lima Conceição Purcino. Justificou ausência o docente Andrei Caíque Pires 26 

Nunes. Esteve presente na reunião o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação Dr. Rogério Quintella  27 

A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída por ponte de 28 

pauta único: Decisão sobre ampliação de vagas do Programa. Após a abertura da reunião pelo 29 

coordenador do PPG, o mesmo passou a palavra Dr. Rogério Quintella que discorreu sobre a rela-30 

ção de vagas ofertadas sobre os programas com maiores notas na área de ciências ambientais, apon-31 

tando pontos positivos e negativos que pudessem subsidiar a decisão deste colegiado sobre a ampli-32 

ação do número de vagas no PPG. Após a fala do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação, o mes-33 

mo retirou-se da reunião para deliberação dos membros do Colegiado sobre o ponto em questão. 34 

Após discussão, o colegiado deliberou pela solicitação de ampliação de duas vagas de doutorado 35 



para o ano de 2021, a fim de que possam ser implementadas as bolsas de estudo que estão ociosas 36 

no momento. O entendimento do Colegiado é que as vagas devam ser preenchidas por candidatos 37 

que ficaram classificados como excedentes no processo seletivo regido pelo Edital Nº05/2021. Para 38 

o ano de 2022 o número de vagas a ser ofertado pelo PPG deve atender ao estabelecido na APCN 39 

aprovada pela CAPES. A coordenação do curso fará uma consulta à procuradora federal a fim de 40 

verificar a melhor forma de realizar a convocação dos candidatos, sem ferir ao disposto no edital de 41 

seleção. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dezesseis horas e quinze minutos a reunião foi 42 

encerrada pelo coordenador do programa, Prof. Jomar Gomes Jardim, e eu, Ândrea Carla Dalmolin, 43 

SIAPE 3037232, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos 44 

os presentes na sessão.    45 

Itabuna, 28/08/2021 46 
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Ata aprovada ad referendum em 29/08/2021 48 
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