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GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS, 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021. 
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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às nove 15 

horas e vinte minutos, realizou-se a 7ª (sétima) reunião ordinária 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, juntamente com os documentos a serem analisados na reunião. 20 

A reunião foi presidida pela vice-coordenadora do Programa Profa. Ândrea Carla Dalmolin, uma 21 

vez que o coordenador encontrava-se em período de férias. Fizeram-se presentes os docentes Andrei 22 

Caíque Pires Nunes, Emerson Machado de Carvalho, Fabrício Lopes de Carvalho, Gerson dos San-23 

tos Lisboa, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Luiz Fernando Silva Magnago, Matheus Ramalho de 24 

Lima, Nadson Ressye Simões, Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, Silvia Kimo Costa. Os dis-25 

centes foram representados por Bianca Cristina de Lima Conceição Purcino. Justificaram ausência 26 

os docentes Narcísio Cabral de Araújo, Robson Magalhães e Daniel Piotto. A pauta foi compartilha-27 

da previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: Informes: 1. 28 

Aprovação de ata da última reunião; 2. Aprovação do ad referendum ata da reunião extraor-29 

dinária; 3. Aprovação do ad referendum para turmas de tópicos especiais; 4.Indicação de coo-30 

rientação e solicitação de mudança de orientação; 5. Homologação da minuta normativa de 31 

estágio docência; 6. Convocação de candidatos excedentes de doutorado; 7. Datas das próxi-32 

mas reuniões; 8. O que ocorrer. Informes: A estudante Andressa Assunção, ingressante na seleção 33 

2021, solicitou desligamento do curso de doutorado; estão abertas as inscrições para participação e 34 

envio de resumos para dois eventos vinculados ao PPGBiossistemas: o 41º ERBOT – Encontro Re-35 



gional de Botânicos, e o 3º Simpósio de Plantas Medicinais e Fitoprodutos da Mata Atlântica; a co-36 

ordenação lembra aos docentes que até o dia 30/09 devem ser encaminhadas as solicitações de uso 37 

de recurso oriundo do edital PROPG, bem como até 07/10 devem ser encaminhadas as solicitações 38 

para uso do recurso PROAP; etudantes que solicitam aproveitamento de estudos em breve os mes-39 

mos serão disponibilizados na plataforma acadêmica; não houve tempo hábil para lançamento do 40 

edital de alunos especiais para o quadrimestre 2021.2, mas o edital será publicado para o quadri-41 

mestre 2021.3. 1. Aprovação de ata da última reunião: o documento foi encaminhado por e-mail 42 

juntamente com a convocação da reunião, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 2. 43 

Aprovação do ad referendum ata da reunião extraordinária: o documento foi encaminhado por 44 

e-mail juntamente com a convocação da reunião, colocado em votação foi aprovado por unanimida-45 

de. 3. Aprovação do ad referendum para turmas de tópicos especiais: A coordenação aprovou ad 46 

referendum para oferta dos componentes como tópicos especiais: Estágio de docência II, a fim de 47 

atender os estudantes bolsistas de demanda social da CAPES, e Georreferenciamento e Inteligência 48 

Artificial, a fim de atender a demanda de estudantes de mestrado e doutorado ingressantes no Edital 49 

2021, colocado em votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade.  4. Indicação de coo-50 

rientação e solicitação de mudança de orientação: foi solicitada ao colegiado pelos orientadores, 51 

a indicação de coorientação de estudantes de mestrado e doutorado conforme segue: Marta Cristina 52 

Cruz de Santana, coorientador Robson da Silva Magalhães; Uilton Jorge Barreto Santana Amaral, 53 

coorientador Vinicius de Amorim Silva; Thamires Oliveira da Silva, coorientador Gerson dos San-54 

tos Lisboa; Paulo Sérgio Vila Nova Souza, coorientador Vinicius de Amorim Silva, Sival Ribeiro de 55 

Sena, coorientador Gerson dos Santos Lisboa;  Felipe Otávio Campelo e Silva, coorientador Paulo 56 

Rogério Lopes; Thassiana Coelho Larcerda,  Rute Maria Gonçalves e Marcos José Soares Nery, 57 

tendo como coorientadora Virginia Londe de Camargos. As três últimas coorientações foram indi-58 

cadas buscando atender as normas da Chamada CNPq Nº 12/2020 Programa de Mestrado e Douto-59 

rado Acadêmico para Inovação MAI/DAI por meio do qual os alunos foram contemplados com bol-60 

sas de estudo. Colocado em votação as indicações de coorientação foram aprovadas por unanimida-61 

de. Prof. Matheus Ramalho apresentou ao colegiado a solicitação de mudança de orientação da es-62 

tudante de doutorado Thayanne Carvalho, indicando como novo orientador o Prof. Nadson Ressye 63 

Simões. A solicitação foi justificada pela maior aderência da proposta de tese da estudante à linha 64 

desenvolvida pelo Prof. Nadson, bem como pela entrada de uma estudante em vaga supranumerária 65 

para estrangeiro sob orientação do Prof. Matheus. Ressalta-se que até o momento Prof. Nadson não 66 

tinha nenhum estudante sob sua orientação no PPG. A segunda solicitação foi encaminhada pelo 67 

Prof. Luiz F. Magnago, para mudança de orientação da estudante Marilza Machado, indicando a 68 

Profa. Ândrea Carla Dalmolin como nova orientadora. A solicitação foi justificada pela aderência 69 

do projeto à área de pesquisa da docente, bem como pelo fato de que Prof. Luiz Magnago já ter 70 



atingido o número máximo de orientados permitido pela CAPES. Colocado em votação as solicita-71 

ções foram aprovadas por unanimidade. 5. Homologação da minuta normativa de estágio docência: 72 

A comissão de bolsas encaminhou para homologação pelo Colegiado Minuta da Normativa do Es-73 

tágio Docência, após a leitura e discussão do documento, foram alterados os parágrafos onde cons-74 

tava a referência ao termo “componente curricular” para “atividade obrigatória” a fim de atender o 75 

Regimento Geral de Pesquisa e Pós Graduação da UFSB, bem como o Art. 12. § 1º sendo acrescen-76 

tada a sentença a seguir “ A não entrega do relatório no prazo implica na não validação do estágio”.  77 

Em seguida o documento foi colocado em votação, e aprovado por unanimidade. 6. Convocação de 78 

candidatos excedentes doutorado: Após leitura do parecer emitido pela procuradora federal sobre 79 

a convocação dos candidatos de doutorado excedentes, e sinalização positiva ao aumento de duas 80 

vagas pela PROPPG, a proposta de convocação dos dois candidatos classificados como excedentes 81 

e obedecendo a classificação por  maior nota foi colocada em votação, sendo aprovada por unani-82 

midade. Os candidatos a serem convocados serão Janderson de Jesus Lacerda, ficando sob orienta-83 

ção do Prof. João Carlos Medeiros e Rafael Queiroz dos Anjos, sob orientação da Profa. Fabiana 84 

Cézar Félix Hackradt. 7. Datas das próximas reuniões: foi apresentado pela coordenação as datas 85 

para as próximas reuniões de Colegiado, colocado em votação foram aprovadas as seguintes datas: 86 

27/10, 26/11 e 16/12. 8. O que ocorrer: Profa. Silvia Kimo Costa solicitou que na próxima reunião 87 

seja pautado o formato de apresentação dos Seminários de Pesquisa I, para estudantes de mestrado, 88 

que ocorrerá em novembro de 2021, e Prof. Luiz Magnago solicitou que seja pautada a seleção do 89 

ano de 2022.  Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e quarenta e um minutos, eu, 90 

Ândrea Carla Damolin na condição e vice-coordenadora do PPGBiossistemas encerrei a reunião, 91 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes na 92 

sessão.    93 

 94 

Itabuna, 24/09/2021 95 

       Ata aprovada ad referendum em 30/09/2021 96 
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