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Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas e vinte 17 

minutos, realizou-se a 5ª (quinta) reunião ordinária do ano do Programa de Pós-Graduação em 18 

Biossistemas. Devido à pandemia de COVID-19, e garantindo o direito a participação dos docentes 19 

permanentes de outras cidades, a reunião foi realizada de forma remota, sendo o link para acesso à 20 

mesma encaminhado antecipadamente aos docentes do programa. A reunião foi presidida pelo 21 

coordenador do PPGBiossistemas Prof. Jomar Gomes Jardim. Fizeram-se presentes os/as docentes 22 

permanentes, Alex Mota dos Santos, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla Dalmolin, Daniel 23 

Piotto, Emerson Machado Carvalho, Fabiana C. Félix Hackradt, Luiz Fernando Silva Magnago, 24 

Mara Lucia Agostini Valle, Nadson Ressyé Simões, Narcísio Cabral de Araújo, e Silvia Kimo Costa, 25 

e os docentes colaboradores Matheus Ramalho de Lima e Vinicius de Amorim Silva. Justificaram 26 

ausência os docentes Fabrício Lopes de Carvalho, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Milton 27 

Ferreira da Silva Junior, Robson da Silva Magalhães (em aula), e Ricardo Gabriel de Almeida 28 

Mesquita (em deslocamento aéreo). Estiveram ausentes, sem justificativa, os docentes permanentes, 29 

Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos Medeiros e Marcelo Soares Teles Santos. Os discentes foram 30 

representados por Thamires Oliveira da Silva. Estiveram presentes como convidados, sem direito a 31 

voto os/as discentes Hannah Araújo Rosendo, Maria Caroline Aguiar Amaral, Bruno Silva, 32 

Janderson de Jesus Lacerda, Luiz Eduardo Sousa da Silva, Marlinda Rufina Jolomba Silva, Ioná 33 

Gonçalves Santos Silva, Wagner Gonçalves Macena, e Virginia Lopes de Souza. Fizeram-se 34 

presentes também os interpretes de libras Helen Oliveira e Kerson Kleber Espínola Pereira. A pauta 35 

foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 36 



Informes; 1. Aprovação de ata da quarta reunião ordinária; 2- Obrigatoriedade de cursar CC 37 

optativo; 3. Homologação de qualificação; 4. Homologação (despacho "ad referendum") de 38 

pedidos de extensão de prazo para qualificação e defesa; 5. Solicitação de aproveitamento de 39 

créditos; 6. Desligamento de discentes; 7. Indicação de coorientação; 8. Indicação de docente 40 

para organizar Seminários II; e 9. O que ocorrer. Informes: Prof. Jomar abriu a reunião 41 

informando que essa tratava-se da quinta reunião ordinária do ano referente ao mês de junho que por 42 

motivos de força maior fora cancelada. E que uma próxima reunião deverá ser realizada ainda no 43 

mês de julho por conta das pautas restantes. Profa. Ândrea Dalmolin informou que foi liberada a 44 

verba do recurso PROAP para o ano de 2022, e em breve os docentes e discentes receberão e-mail 45 

com informações de como proceder para o uso. Relembrou aos docentes que se encontra disponível 46 

para o uso verba do recurso PROPPG conforme e-mail informativo encaminhado a todos. 1. 47 

Aprovação de ata da quarta reunião ordinária: o documento foi encaminhado ao Colegiado no 48 

momento da convocação, colocado em discussão não houve manifestações, colocado em votação o 49 

mesmo foi aprovado por unanimidade. 2. Obrigatoriedade de cursar CC optativo: A palavra foi 50 

dada ao Prof. Matheus Ramalho, uma vez que o mesmo solicitou a inserção deste ponto de pauta, 51 

ainda na reunião anterior. Prof. Matheus ponderou que o regimento interno do PPG estabelece que 52 

uma vez que o estudante tenha se matriculado em um CC optativo e ocorra reprovação no mesmo, 53 

ele deverá ser cursado novamente. O docente questionou o fato de que, quando se trata de um CC 54 

ministrado por um docente visitante pode não ocorrer a reoferta e nesse caso o estudante ficaria 55 

prejudicado, assim como, se houvesse matrícula e reprovação em um CC que não atende a área de 56 

pesquisa do estudante. Profa. Ândrea pontuou que no caso da matrícula em um CC que não contribui 57 

com a pesquisa do estudante, que ele não deveria se matricular, por isso a importância da anuência 58 

do orientador, e que caso a matrícula ocorra no período de ajuste o estudante poderá solicitar o 59 

cancelamento sem nenhum prejuízo. Pontuou ainda que no caso de docentes visitantes são ofertados 60 

tópicos especiais e não CC optativos, mas que entende a preocupação do Prof. Matheus. Prof. Jomar 61 

pontuou que essa é uma discussão a ser levantada no momento da revisão do regimento interno do 62 

PPG que deverá ocorrer em breve. Assim, não caberia deliberação nesse momento. 3. Homologação 63 

de qualificação: foram homologadas pelo Colegiado as seguintes bancas de qualificação: José 64 

Helder de Sousa Pereira realizada em 25/04/2022, sob orientação da Profa. Silvia Kimo Costa, com 65 

apresentação do trabalho intitulado “Tipologias eco habitacionais e ecossistemas urbanos: 66 

arquitetura e ocupação eco-urbana no eixo Itacaré-Una, BA” tendo como banca avaliadora Jomar 67 

Gomes Jardim (UFSB), Christiana Cabicieri Profice (UESC), Ronaldo Lima Gomes (UESC), sendo 68 

o mesmo aprovado; Clarissa Silva Bispo, realizada em 12/05/2022, sob orientação do Prof. Vinicius 69 

de Amorim Silva, com apresentação do trabalho intitulado “Detecção e monitoramento de incêndios 70 

florestais no Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil” tendo como banca avaliadora 71 



Gerson dos Santos Lisboa (UFSB), Alex Mota dos Santos  (UFSB), Pablo Santana Santos (UFBA), 72 

sendo a mesma aprovada; Taina Lyra da Silva, realizada em 16/05/2022, sob orientação da Profa. 73 

Khétrin Silva Maciel, com apresentação do trabalho intitulado “Morfofisiologia de sementes e 74 

armazenamento de espécies florestais da hileia baiana” tendo como banca avaliadora Rafael 75 

Henrique de Freitas Noronha (UFSB), Carlos Eduardo Pereira (UFSB), Allan Rocha de Freitas 76 

(UFES), sendo a mesma aprovada; Rebecca Camilly Galvão dos Santos realizada em 11/06/2022, 77 

sob orientação do Prof. Gerson dos Santos Lisboa, com apresentação do trabalho intitulado 78 

“Modelagem Hidrológica e Dinâmica do Uso da Terra na Bacia do Rio Cachoeira- Bahia, Brasil” 79 

tendo como banca avaliadora Vinicius de Amorim Silva (UFSB), Edvaldo Oliveira (UESB), José 80 

Yure Gomes dos Santos (UFRN), sendo a mesma aprovada; Julia Gabriela Rodrigues de Oliveira, 81 

realizada em 15/06/2022, sob orientação do Prof. Matheus Ramalho de Lima, com apresentação do 82 

trabalho intitulado “Efeito da enzima PROTEASE em ingredientes de rações e aplicação em dietas 83 

para camarão marinho Litopenaeus vannamei (BOONE,1931) (CRUSTACEA, PENAEIDAE) Uma 84 

revisão sistemática com metanálise.” tendo como banca avaliadora Mirian Lima Fernandes (IFMT), 85 

Bruno Serpa Vieira (IFMT) e Thiago Pereira Ribeiro (Tectron), sendo a mesma aprovada; Bianca 86 

Cristina de Lina Conceição Purcino, realizada em 28/06/2022, sob orientação do Prof. Jomar Gomes 87 

Jardim, com apresentação do trabalho intitulado “Perfil etnobotânico em terreiros de religiões de 88 

matrizes africanas no Sul da Bahia, Brasil”, tendo como banca avaliadora Milton Ferreira da Silva 89 

Junior (UFSB), Emerson Antônio Rocha Melo de Lucena (UESC), Carolina Weber Kffuri (Instituto 90 

Vidamar/UFSB), sendo a mesma aprovada; Virginia Lopes de Sousa, realizada em 28/06/2022, sob 91 

orientação da Profa. Jannaina Velasques da Costa Pinto, com apresentação do trabalho intitulado 92 

“Eficiência da Eichhornia crassipes (Mart.) Solms na fitorremediação de hidrocarbonetos do 93 

petróleo em sistemas de wetlands construídos” tendo como banca avaliadora Khetrin Silva Maciel 94 

(UFSB), Elissandra Pacito Torales (UFGD), Fernando Jorge Correa Magalhães Filho (UCDB), 95 

sendo a mesma aprovada; Jonas Olimpio de Lima Silva realizada em 07/07/2022, sob orientação da 96 

Profa. Jaqueline Dalla Rosa, com apresentação do trabalho intitulado “Nutrição mineral do cacaueiro 97 

conduzido em sistema a pleno sol e tradicional de cultivo” tendo como banca avaliadora Carlos 98 

Eduardo Pereira (UFSB), George Andrade Sodré (CEPLAC), Paulo Cesar Lima Marrocos 99 

(CEPLAC), sendo o mesmo aprovado; Raquel Carvalho de Souza Santos Andrade realizada em 100 

30/06/2022, sob orientação do Prof. Andrei Caique Pires Nunes, com apresentação do trabalho 101 

intitulado “Macrofungos do agrossistema cabruca e seu potencial para bioprospecção.” tendo como 102 

banca avaliadora Jadergudson Pereira (UESC), Ana Paula Trovatti Uetanabaro (UESC), Givaldo 103 

Rocha Niella (CEPLAC), sendo a mesma aprovada. Neste caso o Prof. Andrei Nunes, solicitou que 104 

fosse homologado pelo Colegiado a mudança do título da dissertação da estudante, informação que 105 

faltou ser incluída na ata de qualificação, sendo o novo título “Fungos do agrossistema cabruca e 106 



modelagem estatístico-computacional de variáveis climáticas na interação planta x microrganismo”  107 

4. Homologação (despacho "ad referendum") de pedidos de extensão de prazo para 108 

qualificação e defesa: o coordenador do PPG levou para homologação do Colegiado a extensão do 109 

prazo de qualificação do estudante Nathan Brandão Mota, e extensão do prazo para qualificação e 110 

defesa de Carlisly Araujo de Oliveira e Shayana de Souza Oliveira, seguindo deliberações anteriores 111 

desse colegiado, as qualificações foram prorrogadas até dezembro de 2022, com a defesa ocorrendo 112 

até março de 2023. 5. Solicitação de aproveitamento de créditos: após leitura dos pareceres 113 

emitidos pelos professores Andrei Nunes e Fabrício Carvalho foi aprovada a solicitação de 114 

convalidação  da convalidação da disciplina de bioestatística (4 créditos) com a disciplina de 115 

estatística para biossistemas, do estudante Carlito Alves do Nascimento e o aproveitamento de 116 

créditos de Marilza Machado para atividades complementares (6 créditos). 6. Desligamento de 117 

discentes: atendendo ao disposto no Regimento Geral de Pesquisa e Pós-Graduação “Art. 116. 118 

Será desligado/a do Programa o/a estudante que: I - For reprovado/a em dois CC ou duas vezes no 119 

mesmo CC’, a coordenação levou ao Colegiado o desligamento dos estudantes Jonas Almeida Costa 120 

e Hannah Araújo Rosendo. Aos dois estudantes foi dado o direito de defesa conforme e-mail 121 

encaminhado em 10 de junho de 2022 com cópia para seus respectivos orientadores. O estudante 122 

Jonas Costa não respondeu ao e-mail, mas seu orientador Prof. Paulo Rogério Lopes, respondeu 123 

explicado que fez de tudo para que o discente focasse no desenvolvimento do seu projeto, sem 124 

sucesso, ele lamentou, afirmando que nada poderia fazer. Já a estudante Hannah Araújo Rosendo 125 

encaminhou uma carta solicitando reconsideração do caso, uma vez que se sentiu prejudicada por 126 

falta de intérpretes em todas as aulas. Após leitura de sua reconsideração e de relato enviado pelo 127 

Prof. Narcísio Cabral de Araújo como contraponto ao referido relato, já que seu nome foi 128 

mencionado, seguiu-se com ampla discussão do Colegiado. Após a discussão foram colocados em 129 

votação os dois casos. Por unanimidade o Colegiado aprovou o desligamento de Jonas Costa, e com 130 

cinco (5) votos contrários e cinco (5) abstenções o caso de Hannah Araújo Rosendo será 131 

encaminhado para a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para deliberação. Acompanhará o 132 

processo todos os documentos apresentados pela discente e pelos docentes envolvidos. 7. Indicação 133 

de coorientação: foram homologadas pelo Colegiado as indicações de coorientação de Suelem 134 

Farias Soares Martins, tendo como orientador Prof. Alex Mota dos Santos e coorientador Prof. 135 

Gerson dos Santos Lisboa; Icaro Andrade de Souza, tendo como orientador Vinicius de Amorim 136 

Silva e como coorientador Gerson dos Santos Lisboa; Bruno Eustáquio Cirilo da Silva, tendo como 137 

orientador Vinicius Amorim e coorientador Gerson dos Santos Lisboa. 8. Indicação de docente 138 

para organizar Seminários II: Devido ao adiantado da hora esse ponto será avaliado em próxima 139 

reunião. 9. O que ocorrer: Não houve o que ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 140 

dezesseis horas e quinze minutos a reunião foi encerrada e, eu, Ândrea Carla Damolin, lavrei a 141 



presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes na sessão. 142 

 143 

Itabuna, 13/07/2022 144 
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