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DE 2022. 
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Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas e quinze 17 

minutos, realizou-se a 7ª (sétima) reunião ordinária do ano do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas. 18 

Garantindo o direito a participação dos docentes permanentes de outras cidades, a reunião foi realizada de 19 

forma remota, sendo o link para acesso à mesma encaminhado antecipadamente aos docentes do programa. 20 

A reunião foi presidida pelo coordenador do PPGBiossistemas Prof. Jomar Gomes Jardim. Fizeram-se 21 

presentes os/as docentes permanentes, Alex Mota dos Santos, Andrei Caíque Pires Nunes, Daniel Piotto, 22 

Emerson Machado Carvalho, Fabrício Lopes de Carvalho, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla 23 

Rosa, João Carlos Medeiros, Mara Lucia Agostini Valle, Marcelo Soares Teles Santos, Milton Ferreira, 24 

Nadson Ressyé Simões e Silvia Kimo Costa, e o docente colaborador Vinicius Amorim. Justificou ausência 25 

profa. Ândrea Carla Dalmolin, por estar representando o PPG no II CIAMB e prof. Robson Magalhaes (em 26 

aula). Os discentes foram representados por Thamires Oliveira da Silva e Paulo Sérgio Vila Nova Souza. A 27 

pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 28 

Informes; 1. Aprovação ad referendum ata da sexta reunião ordinária; 2. Aprovação ad referendum do 29 

pedido de prorrogação de prazo para qualificação Thassiana Lacerda Coelho; 3. Aprovação ad 30 

referendum orientação Marina Santos; 4. Solicitação dos estudantes: aproveitamento de créditos; 5. 31 

Indicação de coorientação de Danilo Gomes de Oliveira; 6. Indicação do representante discente do 32 

doutorado; 7. Aprovação de relatório de estágio pós-doutoral Anilma Sampaio; 8. Definição de 33 

orientação de candidatos (DS) PAEC; 9. Prorrogação de prazo para defesa de dissertação; 10. O que 34 

ocorrer. Informes: o coordenador do PPG abriu a reunião informando que foram indicadas as estudantes 35 

Jéssica Souza Santos e Thamires Oliveira da Silva para recebimento de bolsas de mestrado. Com as defesas 36 

e finalização do prazo da turma de mestrado ingressante em 2020, novas cotas de bolsas ficarão vagas e a 37 

comissão de bolsas trabalha nesse momento para indicação dos novos bolsistas, os nomes serão homologados 38 



em próxima reunião do Colegiado. Prof. Alex Mota informou que a comissão para eleição de coordenador(a) 39 

e vice- coordenador(a) para o biênio 2022- 2024 já finalizou o edital e em breve os docentes serão 40 

comunicados da abertura do processo de eleição no SIGAA. 1. Aprovação ad referendum ata da sexta 41 

reunião ordinária: o documento foi encaminhado ao Colegiado no momento da convocação, colocado em 42 

discussão não houve nenhum apontamento, colocado em votação foi aprovado por unanimidade 2. 43 

Aprovação ad referendum do pedido de prorrogação de prazo para qualificação Thassiana Lacerda 44 

Coelho: a coordenação do PPG recebeu o pedido de prorrogação de prazo para qualificação da discente 45 

Thassiana Lacerda Coelho, sob justificativa de atraso do andamento da coleta de dados em função da 46 

pandemia de COVID-19. Seguindo o mesmo trâmite adotado para outros estudantes na mesma situação, o 47 

pedido foi aprovado ad referendum pela coordenação. Colocado em discussão, não houve nenhum 48 

apontamento, sendo em seguida aprovado por unanimidade 3. Aprovação ad referendum orientação 49 

Marina Santos: considerando a solicitação de mudança de orientação a pedido da estudante, e aprovação do 50 

mesmo na 6ª Reunião Ordinária do PPG, a estudante entrou em contato com a profa. Ândrea Dalmolin, que 51 

aceitou a orientação. Colocado em votação, a nova orientação foi aprovada por unanimidade. 4. Solicitação 52 

dos estudantes: aproveitamento de créditos: após análise das solicitações o colegiado deliberou por: 53 

retirada da pauta a solicitação de Rodrigo Eduardo Espinosa Barrera, uma vez que o parecer não foi enviado 54 

a tempo pelo parecerista, ficando avaliação para a próxima reunião; Icaro Andrade Souza, retirada do parecer, 55 

uma vez que não cabe avaliação sobre componentes curriculares (disciplinas) cursadas a mais de cinco anos; 56 

Bruno Eustáquio Cirilo Silva, após análise do parecer foi aprovada a solicitação de aproveitamento de 12 57 

créditos, e incorporação automática dos demais créditos já cursados no PPG. Jonas Olímpio de Lima Silva, 58 

retirado do ponto de pauta, uma vez que não foi apresentado o comprovante da publicação para a qual o 59 

estudante solicitava aproveitamento de créditos. 5. Indicação de coorientação de Danilo Gomes de Oliveira: 60 

após análise da solicitação o colegiado aprovou por unanimidade a indicação da Dra. Beata Emoke Madari, 61 

pertencente a Embrapa Arroz e Feijão como coorientadora do estudante Danilo Gomes de Oliveira.  6. 62 

Indicação do representante discente do doutorado: os estudantes de doutorado indicam Paulo Sérgio 63 

Vila Nova Souza como representante de doutorado no Colegiado. 7. Aprovação de relatório de estágio pós-64 

doutoral Anilma Sampaio: após análise do documento com um voto contrário e três abstenções, o relatório 65 

foi aprovado. Pontua-se que Prof. Andrei Nunes votou contra pois entende que o documento apresentado não 66 

se caracteriza como um relatório, e sim como um plano de intenções. Ele ainda solicitou aos docentes que 67 

orientam discentes em estágio pós-doutoral que envolvam o/a discente no programa de forma efetiva, 68 

auxiliando em comissão de autoavaliação, participação de bancas, ministrando componentes curriculares, e 69 

que estas atividades estejam relatadas de forma adequada no relatório. 8. Definição de orientação de 70 

candidatos (DS) PAEC: O PPG receberá no quadrimestre 2022.3 duas estudantes de doutorado oriundas do 71 

acordo de cooperação internacional PAEC, após análise da carta de intenções Profa Ândrea Dalmolin foi 72 

indicada como orientadora de Cláudia Helena Sierra Nova e Prof. Nadson Ressye Simões como orientador 73 

de María Fernanda Tulcán Eraso. Profa. Ândrea Dalmolin não deverá ofertar vagas para estudantes de 74 

doutorado no próximo processo seletivo em função do número de estudantes sob sua orientação. 9. 75 

Prorrogação de prazo para defesa de dissertação: ponto retirado de pauta. 10. O que ocorrer: não houve 76 



o que ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dezesseis horas e dez minutos a reunião foi encerrada 77 

e, eu, Jomar Gomes Jardim, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos 78 

os presentes na sessão. 79 

 80 

Itabuna, 08/08/2022 81 
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