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Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e dez minutos, 
realizou-se a 1ª (primeira) reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte (2020) do Programa de 
Pós-Graduação em Biossistemas, no Centro de Formação em Ciências Agroflorestais – CFCAf, 
localizado na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC. 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, Fabrício Lopes de Carvalho, Gerson dos Santos 
Lisboa, João Carlos Medeiros, Khétrin Silva Maciel, Luiz Fernando Silva Magnago, Narcísio Cabral 
de Araújo, Rafael Henrique F. Noronha, Robson da Silva Magalhães, Silvia Kimo Costa, Vinícius de 
Amorim Silva e Nadson Ressye Simões da Silva, este último como convidado. Justificaram ausência 
os Professores Jannaína Veslasques da Costa Pinto e Milton Ferreira da Silva Júnior. A pauta foi 
compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída por um único ponto: 1. 
Andamento do primeiro Edital de seleção do PPG. Ao iniciar a reunião foram acrescentados os 
seguintes pontos: 1. Informes, e 2. O que ocorrer. 1. Informes: Foi solicitado aos membros do PPG 
que atualizem seus currículos na plataforma Lattes incluindo a informação de que são docentes do 
PPG Biossistemas, bem como o ORCID; Entre os dias 06 e 07 de abril será realizado na UESC o 1º 
Workshop de Programas em Ciências Ambientais, evento do qual participarão o coordenador e vice 
coordenadora que neste momento estenderam o convite aos demais membros do programa e 
incentivaram a participação dos mesmos; Nos próximos dias a coordenação do PPG Biossistemas 
entrará em contato com os professores para ajustar a oferta de Componentes Curriculares. Há dois 
pedidos de credenciamento de docentes, que deverão ser avaliados logo após a matrícula dos 
primeiros discentes, conforme recomendação da CAPES. 2. Andamento do primeiro Edital de 
seleção do PPG:  Após consulta formal a CAPES realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação - PROPPG em 04/03/2020 e considerando a  resposta favorável, recebida em 11/03/2020, 
ao início do Processo Seletivo e Matrícula de Estudantes, o colegiado deliberou pelo andamento do 
processo seletivo com período de inscrições de 17/03/2020 a 18/04/2020. 3. O que ocorrer: Prof. 
Luiz Fernando Magnago, coordenador da comissão de seleção, informou que as subcomissões 
encaminharam as referências bibliográficas 



conforme solicitado, e que neste momento algumas subcomissões estão apenas ajustando o número 
de referências. Prof. João Medeiros sugeriu uma reunião para que fosse explicado como as questões 
deveriam ser formuladas para a prova, considerando as diferentes áreas. Na oportunidade os docentes 
presentes discutiram a formatação, ficando acordado que as mesmas devem ter seu foco sempre na 
área de concentração do programa, e não em especificidades, sendo sempre que possível questões 
interdisciplinares. Prof. Luiz Magnago, deixou em aberto que caso alguma subcomissão ou docente 
precise de maiores esclarecimentos sobre a formulação das questões deve buscar informação com a 
Comissão de Seleção. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dezesseis horas eu, Ândrea Carla 
Dalmolin, SIAPE 3037232, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes 
na sessão. 
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