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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

ANO DE 2022 DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS, 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 15 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quinze horas e 16 

dez minutos, realizou-se a 1ª (primeira) reunião extraordinária do ano do Programa de Pós-17 

Graduação em Biossistemas. Devido à pandemia de COVID-19, acatando as recomendações da 18 

Organização Mundial de Saúde e a Portaria Nº 163/2020 da Universidade Federal do Sul da Bahia, 19 

a reunião foi realizada de forma remota, sendo o link para acesso à mesma encaminhado 20 

antecipadamente aos docentes do programa, juntamente com o documento a ser analisado na 21 

reunião. A reunião foi presidida pela coordenador do PPGBiossistemas prof. Jomar G. Jardim. 22 

Fizeram-se presentes os/as docentes, Ândrea Carla Dalmolin, Andrei Caíque Pires Nunes, Daniel 23 

Piotto, Gerson dos Santos Lisboa, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João 24 

Carlos Medeiros, Luiz Fernando Silva Magnago, Mara Lucia Agostini Valle, Milton Ferreira da 25 

Silva Junior, Nadson Ressyé Simões, Matheus Ramalho de Lima, Ricardo Gabriel Mesquita,  26 

Silvia Kimo Costa e Vinicius de Amorim Silva. Justificou ausência o prof. Emerson Machado 27 

Carvalho. Estiveram ausentes, sem justificativa, os docentes: Alex Mota dos Santos, Fabiana Cézar 28 

Félix Hackradt, Fabrício Lopes de Carvalho, Narcísio Cabral de Araújo, Marcelo Soares Teles 29 

Santos e Robson da Silva Magalhães, além do representante discente Francisco Rubens Feitosa 30 

Junior. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída de 31 

ponto único: 1. Aprovação do edital de seleção de candidatos para 2022. O coordenador da 32 

comissão de seleção fez um rápido resumo sobre a construção da proposta de edital para seleção de 33 

candidatos a mestrado e doutorado do PPG Biossistemas. Ressaltou que a proposta foi construída 34 

tendo como base o Edital Nº. 05/2021, porém com algumas modificações importantes. Em seguida 35 



abriu para discussão. Após algumas inscrições para sanar dúvidas gerais como aumento da taxa de 36 

inscrição e distribuição das vagas, as quais foram prontamente esclarecidas pela comissão, foram 37 

sugeridas algumas mudanças observadas principalmente pela docente Ândrea Dalmolin as quais 38 

estão descritas a seguir. Foi sugerido modificar a redação do item 2.8 da proposta de edital de 39 

forma a deixar claro que em caso de disponibilidade de cotas de bolsas, estas seriam definidas pela 40 

Comissão de Bolsas criada par esse fim. Quanto à avaliação de currículo, item 4.1.8, sugeriu-se 41 

acrescentar que cada item seria avaliado uma única vez. No item 4.4 ficou definido acrescentar 42 

que os documentos só seria aceitos se preenchidos corretamente via SIGAA. Sugeriu-se deixar 43 

claro no item 6.5, a forma que o candidato terá acesso à informação do dia da arguição. Por foi 44 

sugerido retirar da tabela de docentes aqueles que não disponibilizariam vagas e que a comissão 45 

verificasse quais docentes realmente estariam habilitados a abri vagas para doutorado. Posto em 46 

votação e acatando as sugestões, a proposta de edital foi aprovada por unanimidade. Sem mais 47 

nenhum assunto a ser tratado, o coordenador agradeceu a presença e participação de todos e às 48 

dezesseis horas e oito minutos a reunião foi encerrada e, eu, Jomar G. Jardim, lavrei a presente ata 49 

que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes na sessão. 50 

 51 

Itabuna, 10/02/2022 52 

 53 
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Aprovado ad referendum em 11/02/2022 55 
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