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Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às nove horas e quatorze minutos, 

realizou-se a 2ª (segunda) reunião ordinária do ano de dois mil e vinte (2020) do Programa de Pós- 

Graduação em Biossistemas, devido a pandemia de COVID-19 e acatando as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde a reunião foi realizada de forma remota, sendo o link para acesso a 

reunião, encaminhado antecipadamente aos docentes do programa. A reunião foi dirigida pelo 

coordenador do Programa Prof. Jomar Jardim e fizeram-se presentes os docentes Ândrea Carla 

Dalmolin, Andrei Caíque Pires Nunes, Daniel Piotto, Emerson Machado Carvalho, Fabrício Lopes de 

Carvalho, Gerson dos Santos Lisboa, João Carlos Medeiros, Mara Lúcia Agostini Valle, Matheus 

Ramalho de Lima, Milton Ferreira da Silva Junior, Paulo Rogério Lopes, Robson da Silva Magalhães, 

Silvia Kimo Costa e Vinícius de Amorim Silva. A Profa. Jannaína Veslasques da Costa Pinto justificou 

sua ausência. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída 

pelos seguintes pontos: 1. Informes; 2- Proposta de revisão do edital de seleção; 3-Apreciação de 

projeto: Edital PROPPG N.04/2020 4- Regimento interno: definição de comissão para revisão; 5- O 

que ocorrer. 1. Informes: Foi solicitado aos professores do PPGBiossistemas que ainda não 

procederam a assinatura data da reunião extraordinária realizada em 12 de março de 2020, que o façam 

o mais breve possível; Foi solicitado que os professores façam o preenchimento da planilha de 

indicação de compra de títulos para a biblioteca. Atendendo a solicitação dos docentes, ficou 

estabelecido o prazo para preenchimento até dia 22/04/2020; A data do 1º Workshop de Ciências 

Ambientais foi alterada em função da pandemia de COVID-19, o mesmo ocorrerá entre os dias 03 e 

04 de setembro na Universidade Estadual de Santa Cruz. 2. Proposta de revisão do edital de seleção: 

Prof. Jomar esclareceu aos participantes que aprovou ad referendum a proposta de alteração do 

cronograma do edital nº 02/2020 apresentada pela Comissão de Seleção em função do prazo para o 

trâmite na PROPPG. A alteração foi realizada em função da pandemia de COVID-19 que impede a 

realização das provas na data prevista. Prof. João pontuou que como membro da Comissão de Seleção 

havia entendido que tal alteração seria votada na presente reunião, contudo prof. Jomar e Prof. Ândrea, 

esclareceram que uma vez que a proposta foi apresentada pela  Comissão de Seleção, há o 

entendimento que todos os membros da mesma tiveram oportunidade de 
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opinar e diante de um consenso o novo cronograma foi apresentado.. Assim, sendo não havia 

impedimento para o ad referendum. Sobre esse assunto, foi informado ainda que tal documento já se 

encontra na Pró-Reitoria de Pesquisa e que neste momento aguardamos o posicionamento da mesma. 

Prof. Robson solicitou que fossem informadas as novas datas de inscrição e provas, e o número de 

candidatos inscritos até o momento. O novo cronograma prevê as inscrições ocorrendo entre os dias 

17/04/2020 a 17/07/2020, as provas escrita e de inglês no dia 14/08/2020, e período de análise de pré 

projeto a partir do dia 24/08/2020, com resultado final a ser publicado a partir de 04/09/2020. Com 

relação ao número de inscritos, até o momento há duas inscrições para doutorado, e o pedido aprovado 

de onze isenções de inscrição incluindo mestrado e doutorado. Prof. Jomar informou que há vários e-

mails de candidatos com dúvidas, e como o período inicial das inscrições é até dia 18/04/2020, não 

há ainda como ter previsão do real número de inscritos. 3-Apreciação de projeto: Edital PROPPG 

N.04/2020: A fim de atender ao edital Edital PROPPG N.04/2020: Auxílio à pesquisa nos Programas 

de Pós-Graduação da UFSB, a coordenação do PPGBiossistemas elaborou o projeto “Fomento à 

pesquisa em Biossistemas no sul da Bahia”. Neste projeto estão contemplados vários subprojetos 

apresentados pelos docentes ao PPGBiossistemas. Prof. Milton questionou se haveria um prazo para 

submissão de novos sub projetos. Contudo, dado ao cronograma do edital PROPPG não há tempo 

hábil para abertura de novo prazo. Prof. Silvia pontuou que um projeto guarda-chuva que contempla 

esses sub projetos já está sendo elaborado a mais de oito meses, e que todos os docentes foram 

convidados a participar, e em cima deste documento a coordenação se baseou para elaborar o projeto 

ora apresentado. Prof. Fabrício e Profa. Ândrea, esclareceram que o edital visa recursos para o PPG 

(no modelo PROAP) e não para projetos de pesquisadores individualmente, e que o recurso deverá 

ser empenhado até setembro deste ano. O projeto e planilha orçamentária foram disponibilizados 

previamente por e-mail para todos os docentes do PPG. Seguiu-se então para a votação da aprovação 

do projeto e planilha orçamentária. O projeto e planilha orçamentária foram aprovados com apenas 

uma abstenção. 4- Regimento interno: definição de comissão para revisão: em 31/03/2020 foi 

encaminhado pela coordenação do PPGBiossistemas um e-mail consulta aos docentes permanentes a 

fim de verificar quais destes tinham interesse em participar do Colegiado do Programa, a fim de que 

fosse atendido a constituição de colegiado apresentada no regimento interno que acompanhou a 

APCN de 2018. Na oportunidade os professores permanentes, Fabrício L. de Carvalho, Matheus R. 

de Lima, Silvia 

K. Costa, Gerson Lisboa, João C. Medeiros e Mara Lúcia A. Valle, responderam indicando que tinham 

interesse. Após uma série de discussões chegou-se ao entendimento que esse grupo não deveria ser 

chamado de Colegiado do Curso, por alguns docentes entenderem que a consulta para um colegiado 

deveria ser aberta em reunião e que conforme discutido em grupo seria interessante um colegiado 

aberto, onde todos os professores do PPG pudessem ter participação. Por entender  que a participação 

de todos é extremamente interessante para o PPG, optou-se por formar uma Comissão para revisão do 

Regimento Interno do Programa, buscando sua adequação ao Regimento Geral de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia - Resolução Nº 23/2019, bem como buscando 

estabelecer as diretrizes que atendam a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, e Ministério da Educação – MEC. A comissão ficou assim constituída: Jomar 

Gomes Jardim, coordenador do PPGBiossistemas, Ândrea Carla Dalmolin, vice- coordenadora do 

PPGBiossistemas, Fabrício Lopes de Carvalho (titular), Matheus Ramalho de Lima (suplente), Gerson 

dos Santos Lisboa (titular), Silvia Kimo Costa (suplente), João Carlos Medeiros (titular) e Mara Lúcia 

Agostini Valle (suplente). Sendo do entendimento de todos que os suplentes poderão participar das 

discussões do grupo. Os professores Emerson Machado  Carvalho  e  Vinícius  de  Amorim Silva  

também se  colocaram à  disposição na 

Robson Magalhães
Carimbo



reunião, contudo não poderão participar por serem membros colaboradores do PPG. 5- O que 

ocorrer: prof. Emerson solicitou, a título de informação, qual o trâmite a ser adotado para 

cadastramento de um projeto junto ao PPGBiossistemas. Prof. Ândrea e Prof. Jomar informaram que 

o mesmo deverá ser cadastrado junto ao Centro de Formação ao qual o professor está vinculado e em 

seguida informado por e-mail ao PPG. Na oportunidade Prof. Ândrea solicitou aos docentes que 

verifiquem a lista de projetos apresentada na página do PPG e havendo alguma inconformidade a 

mesma seja reportada à coordenação por e-mail. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas 

e nove minutos a reunião foi encerrada pelo coordenador do programa prof. Jomar Gomes Jardim, e 

eu, Ândrea Carla Dalmolin, SIAPE 3037232, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por 

todos os presentes na sessão. 

 
Itabuna 17/04/2020 
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