
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE

2022 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

BIOSSISTEMAS,  REALIZADA EM 29 DE ABRIL

DE 2022.

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e vinte

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

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

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

remota, sendo o  link para acesso à mesma encaminhado antecipadamente aos docentes do programa. A

reunião  foi  presidida  pelo  coordenador  do  PPGBiossistemas  prof.  Jomar  Gomes  Jardim.  Fizeram-se

presentes os/as docentes permanentes, Alex Mota dos Santos, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla

Dalmolin, Emerson Machado Carvalho, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João

Carlos Medeiros, Luiz Fernando Silva Magnago, Mara Lucia Agostini Valle, Marcelo Soares Teles Santos,

Nadson Ressyé Simões, Robson da Silva Magalhães e Silvia Kimo Costa, e os docentes colaboradores

Khétrin Silva Maciel e Vinicius de Amorim Silva. Justificaram ausência os docentes Fabrício Lopes de

Carvalho (em férias),  Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita (em aula),  Milton Ferreira da Silva Junior

(reunião Colegiada pré-agendada). Estiveram ausentes, sem justificativa, os docentes permanentes Daniel

Piotto, Narcísio Cabral de Araújo e Fabiana C. Félix Hackradt, bem como a representação discente. A pauta

foi  compartilhada  previamente  por  mensagem  eletrônica,  sendo  constituída  pelos  seguintes  pontos:

Informes; 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2022 (ad referendum); 2. Homologação de

bancas  de  qualificação;  3.  Homologação  de  projeto  de  discente;  4.  Indicação  de  representante

discente mestrado; 5. Aprovação do projeto de autoavaliação do PPG; 6. Solicitação dos discentes

para aproveitamento de estudos e exames de proficiência; 7. Disposição de orientação do estudante de

doutorado Francisco Rubens Feitosa Junior; 8.  O que ocorrer.  Informes:  A coordenação de curso

encaminho a PROPPG a alocação de recurso PROAP 2022, o PPG foi contemplado com o valor de R$

12.128,00, sendo 20% deste destinado financiamento de atividades docentes e 80% para financiamento de
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atividades discentes. O PPG foi contemplado por meio do Edital PROPPG Nº03/2022 com recurso no valor

de R$ 20.487,20, conforme deliberado na primeira reunião do ano de 2022 o recurso será destinado ao

financiamento de atividades de pesquisa por meio da aquisição de material de consumo, diárias e serviços

de terceiros, sendo o valor cotizado entre os docentes do PPG. Tão logo ocorra o repasse os docentes serão

consultados sobre as demandas.  1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2022 (ad referendum):

o documento foi  encaminhado ao Colegiado no momento da convocação,  colocado em discussão prof.

Vinicius  Amorim  sinalizou  que  constava  como  ausência  não  justificada,  contudo,  sendo  o  docente

colaborador sua presença na reunião não é obrigatória. Uma vez que a ata foi aprovada  ad referendum,

registra-se  o  equívoco.  Sem  mais  discussões  o  documento  foi  aprovado  com  três  abstenções.  2.

Homologação de  bancas  de  qualificação:  Prof.  Jomar  Jardim apresentou  a  composição  da  banca  de

qualificação de mestrado da estudante de mestrado Clarissa Silva Bispo, orientada pelo prof. Dr. Vinícius

de Amorim Silva. O exame de qualificação será  realizado em 12/05/2022 com a seguinte composição de

banca: membro interno ao PPG: Dr.  Gerson dos Santos Lisboa – suplente Dr. Rafael Henrique de Freitas

Noronha, membro interno ao PPG: Dr. Alex Mota dos Santos - suplente Dr. Robson da Silva Magalhães,

docente  externo  a  instituição:  Prof.  Dr.  Pablo  Santana  Santos  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste

(UNICENTRO)  -  suplente  Dr.  Vagner  Alex  Pesck  -  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste

(UNICENTRO).  Em seguida  foi  apresentada  a  composição  da  banca  de  qualificação  da  estudante  de

mestrado Taina Lyra da Silva, orientada pela prof. Dra. Khétrin Silva Maciel. O exame de qualificação

ocorrerá  em  09/05/2022  com  a  seguinte  composição  de  banca:  membro  interno  ao  PPG,  Dr.  Rafael

Henrique de Freitas Noronha -  suplente Jannaina Velasques da Costa  Pinto;  membro externo ao PPG,

Carlos Eduardo Pereira - suplente Rosane Rodrigues da Costa Pereira, membro externo a instituição Allan

Rocha de Freitas (UFES) – suplente Liana Hilda Golin Mengarda (UFES). Colocada em discussão, as

indicações foram aprovadas por unanimidade.  3. Homologação de projeto de discente:  O coordenador

apresentou ao Colegiado o projeto de pesquisa do estudante de mestrado Felipe Humberto da Silva com o

título “Análise das mudanças de uso e cobertura das terras na oferta de serviços ecossistêmicos e promoção

de bem estar social na Hileia Baiana” sob a orientação do Dr. Luiz Fernando da Silva Magnago. O projeto

foi  homologado  sem  ressalvas.  4.  Indicação  de  representante  discente  mestrado: os  estudantes  de

mestrado indicaram para representação da classe neste colegiado a estudante Thamires de Oliveira da Silva.

A indicação  foi  homologada  pelo Colegiado.  5.  Aprovação do projeto  de  autoavaliação do PPG:  a

coordenação do curso encaminhou em 30/03/2022 o projeto de autoavaliação do programa para apreciação

dos membros do Colegiado, colocado em discussão, não houve apontamentos por parte dos membros do

Colegiado,  e  o  projeto  foi  aprovado por  unanimidade.  Prof.  Andrei  Nunes,  coordenador  da  Comissão

destacou que esse é um projeto que deve estar em constante revisão e portanto novas contribuições podem

ser encaminhadas a Comissão de Autoavaliação. Prof. Jomar Jardim, agradeceu o empenho da Comissão de

autoavaliação,  destacou  que  neste  momento  o  PPG encontra-se  em processo  de  coleta  de  dados  para

avaliação da CAPES referente o ano de 2021, e que em breve a comissão deverá passar por renovação, uma

vez que a mesma completa dois anos.  6. Solicitação dos discentes para aproveitamento de estudos e

exames  de  proficiência:  foram  avaliadas  pelo  Colegiado  os  pareceres  referentes  as  solicitações  de
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aproveitamento de créditos dos discentes Janderson de Jesus Lacerda e Maria Caroline Aguiar Amaral.

Após a leitura do parecer para solicitação de Janderson de Jesus Lacerda foram deferidos os componentes

Física do solo, Tópicos Especiais III: Cultivo do Cacau, e indeferida a solicitação de aproveitamento das

disciplinas Métodos e Instrumentação Básica para Pesquisa em Produção Vegetal, Água no sistema solo

planta atmosfera e Análise multivariada, uma vez que as mesmas foram cursados em prazo superior a cinco

anos conforme estabelecido no regimento interno do PPG, assim como foram indeferidas as disciplinas

estágio docência e estágio docência II uma vez que não houve comprovação de ter sido realizada em área

correlata a do PPGBiossistemas. Colocado em votação prof. João Medeiros solicitou revisão do parecer,

alegando que as disciplinas  cursadas  tinham total  aderência  a área  do projeto,  e que o estudante seria

prejudicado uma vez que foi convocado após o período de convocação regular do processo seletivo 2021,

bem como, dispunha de um tempo menor de bolsa por ser egresso de outro PPG no qual já havia sido

contemplado  com  bolsa.  Profa.  Ândrea  Dalmolin,  pontuou  que  o  tempo  para  conclusão  do  curso  do

estudante  conta  a  partir  do  momento  da matrícula,  assim sendo,  não  houve prejuízo de tempo com a

convocação a posteriori, bem como não há impedimento para continuidade do curso após a finalização da

bolsa de estudos. Quanto ao estágio docência, ele se torna obrigatório uma vez que o bolsista recebe bolsa

de demanda social da CAPES. Prof. Alex Mota dos Santos, Profa. Mara Valle, Profa Silvia Kimo Costa e

Prof. Robson Magalhães, solicitaram que fosse dado o mesmo tratamento dispendido pelo colegiado em

casos anteriores. Encerrada a discussão, o coordenador do PPG colocou em votação, solicitando que se

manifestassem os que fossem contrários ao parecer.  Com duas manifestações contrárias a indicação do

parecerista foi aprovada. Com relação a solicitação de Maria Caroline Aguiar Amaral, após a leitura do

parecer emitido pelo Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha, foi aprovada na integra a solicitação. O

coordenador  apresentou  o  pedido  de  aproveitamento  de  proficiência  em língua  estrangeira  de  Hannah

Araújo Rosendo,  após análise dos  documentos  o pedido foi  deferido.  7.  Disposição de orientação do

estudante de doutorado Francisco Rubens Feitosa Junior: Seguindo o disposto no regimento interno do

PPG  Art.  59,  §  2º  o  prof.  Daniel  Piotto  colocou a  disposição a orientação do estudante  de doutorado

Francisco Rubens Feitosa Junior, após explanação pelo coordenador dos motivos que o docente apresentou

à coordenação do PPG, e por julgar que não há mais confiança na relação de trabalho, o colegiado deliberou

pela  mudança  de  orientação,  sendo  que  o  estudante  deverá  indicar  à  coordenação  um  outro  possível

orientador, caso isso não ocorra, ficará a encargo da coordenação a orientação do estudante.  8.  O que

ocorrer: não houve o que ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, as onze horas e dez minutos a

reunião foi encerrada e, eu, Ândrea Carla Damolin, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será

assinada por mim e por todos os presentes na sessão. 

Itabuna, 29/04/2022   
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 02/06/2022

ATA Nº 498/2022 - PPBIO (11.01.05.02.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 09:17 ) 
ROBSON DA SILVA MAGALHAES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1861478

(Assinado digitalmente em 06/06/2022 10:40 ) 
MARCELO SOARES TELES SANTOS 

DIRETOR

1721006

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 08:48 ) 
NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1956163

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 18:35 ) 
JOMAR GOMES JARDIM 

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

1678398

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 17:49 ) 
SILVIA KIMO COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1968210

(Assinado digitalmente em 04/07/2022 21:57 ) 
VINICIUS DE AMORIM SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1993763

(Assinado digitalmente em 09/06/2022 19:14 ) 
MARA LUCIA AGOSTINI VALLE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1960928

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 17:42 ) 
JOAO CARLOS MEDEIROS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1099329

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 08:54 ) 
ANDREI CAIQUE PIRES NUNES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3028410

(Assinado digitalmente em 07/06/2022 10:09 ) 
JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3027379

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 08:49 ) 
KHETRIN SILVA MACIEL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3025873

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 17:23 ) 
ANDREA CARLA DALMOLIN 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3037232

(Assinado digitalmente em 05/07/2022 09:36 ) 
JAQUELINE DALLA ROSA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1126298

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 09:31 ) 
LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3066627

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 09:22 ) 
EMERSON MACHADO DE CARVALHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1867009

(Assinado digitalmente em 08/06/2022 10:42 ) 
ALEX MOTA DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1562546
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