
1 ATA da 1ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

2 Biossistemas (PPG Biossistemas – UFSB). 

3 15 de outubro de 2019. 

4 Início: 14:00h 

5 

6 Participantes: Daniel Piotto (DECANO CFCA), Jomar G. Jardim (CFCAf), 

7 Kethrin S. Maciel (CFCAf), Mara Lúcia A. Valle (CFCAf), Alexandre Arnhold 

8 (CFCAf), Ricardo Gabriel de A. Mesquita (CFCAf), Ândrea C. Dalmolin 

9 (CFCAf), Luiz Fernando Magnago (CFCAf), Milton Ferreira S. Júnior 

10 (CFCAf), Jaqueline Dalla Rosa (CFCAf), João Carlos Medeiros (CFCAf), 

11 Marcelo S. Teles Santos (CFTCI), Gerson S. Lisboa (CFTCI), Carlos Alberto 

12 Caroso Soares (UFBA), Silvia Kimo Costa (CFCAf), Fabrício L. Carvalho 

13 (CFCAf - PROPPG), Vinícius de Amorim Silva (CFTCI), Robson da S. 

14 Magalhães (CFTCI – PROPPG), Narcísio C. de Araújo (CFTCI), Jannaína 

15 Velasques C. Pinto (CFCAf). 

16 

17 Pauta: 1. Definição do/a Coordenador/a e vice-coordenador/a do PPG 

18 Bissistemas; 2. Criação do grupo de trabalho para elaboração do edital de 

19 processo seletivo para ingresso em Mestrado e Doutorado 2020; e 3. O que 

20 ocorrer. 

21 

22 O professor Jomar Jardim (Coordenador Pró-tempore do PPG Biossistenas) 

23 abriu a reunião agradecendo a presença de todas e todos e solicitou 

24 objetividade durante a reunião. O primeiro ponto de pauta foi a eleição do 

25 Coordenador/a e vice-coordenador/a da PPG Biossistemas. Prof. Jomar na 

26 condição de Coordenador Pró-tempore colocou em votação seu nome para 

27 Coordenador e o da Profa. Ândrea Dalmolin para a Vice-coordenação. 

28 Todos e todas presentes concordaram em oficializar o Prof. Jomar como 

29 Coordenador e a Profa. Ândrea como Vice-coordenadora da PPG 

30 Biossistemas. Destarte, Prof. Jomar comunicou que a APCN aprovada para 

31 o PPG Biossistemas foi a submetida em 2018 (primeira versão) e que os/ as 

32 docentes que estavam nessa versão irão permanecer sejam como 

33 permanentes, sejam como colaboradores. Quanto ao início das atividades 

34 do Programa de Pós-graduação, Prof. Fabrício Carvalho esclareceu que há 



35 duas portarias a serem consideradas, a Portaria CAPES nº 161, de 22 de 

36 agosto de 2017 que indica que a data de início de funcionamento do 

37 programa, que corresponde ao início da oferta de disciplinas para 

38 atendimento dos alunos nele matriculados, deverá ser posterior à de 

39 recomendação de sua proposta pela CAPES, respeitado ao estabelecido 

40 pela legislação vigente, e deverá ser informado na plataforma sucupira no 

41 prazo de até trinta dias após seu início. E a Portaria CAPES nº 33 de 12 de 

42 fevereiro de 2019, que dispõe que a data de início do funcionamento do 

43 programa, que corresponde à matrícula dos discentes deverá ser posterior à 

44 homologação do Ministro da Educação, respeitando o estabelecido na 

45 legislação vigente. 

46 Prof. Jomar informou que até se obter uma resposta definitiva, o programa 

47 iniciará os trabalhos e poderá adiar o início das aulas caso necessário. O 

48 segundo ponto de pauta tratou da definição do grupo de trabalho para 

49 elaboração do 1º Edital de processo seletivo para 2020 (Mestrado e 

50 Doutorado). Abriu-se as inscrições para o Grupo de Trabalho (GT) e as 

51 seguintes pessoas se disponibilizaram: Fabrício Carvalho, Milton Ferreira, 

52 Silvia Kimo Costa, Luiz Magnago, João Medeiros. Luiz Magnago ficou como 

53 coordenador do GT. Suplentes, Prof. Profa. Ândrea Dalmolin e Prof. Andrei 

54 Nunes. Concluídas as discussões e deliberações sobre os dois pontos de 

55 pauta da reunião, o Prof. Jomar abriu a palavra para o ocorrer: Página da 

56 WEB; Logotipo; Consulta PROPPG/CONJUR; lista de e-mail. Prof. Piotto 

57 sugeriu fazer uma lista com as principais dúvidas para encaminhar à 

58 PROPPG, para que esta consulta a CONJUR. Prof. Milton registrou dúvida 

59 sobre as cotas e pontuou que seria interesse pedir à PROPPG o padrão de 

60 edital e tirar outras dúvidas. Prof. Fabrício informou que não há 

61 obrigatoriedade de política de cotas para Pós-graduação e que isso poderá 

62 ser definido pelo Colegiado. Prof. Carlos Caroso esclareceu que, no que 

63 tange às cotas, o edital do PPGES seguiu regimento geral da UFSB. Prof. 

64 Fabrício registrou que todos os docentes permanentes fazem parte do 

65 Colegiado. Prof. Jomar informou que as/os docentes incluídos na última 

66 versão da APCN submetida à CAPES, poderiam entrar automaticamente 

67 para o PPG Biossistemas, pois a segunda versão já está aprovada pelo 

68 CONSUNI. Prof. Piotto falou sobre a organização do fluxo da PPG 



69 Biossistemas: as dúvidas devem ser encaminhadas para a Coordenação e 

70 esta encaminhará para a PROPPG. A primeira consulta será confirmar se 

71 os/as docentes da 2ª versão da APCN podem participar ou não da 1ª versão 

72 aprovada. Outros questionamentos pertinentes: Quando a APCN aprovada 

73 poderá  ser  alterada?  Quando  iniciar  a  operação  (calendário  – processo 

74 seletivo e matrícula)? Programa de cotas, sim ou não? (Prof. Fabricio 

75 esclareceu novamente que cabe ao Colegiado definir a porcentagem de 

76 cotas). Definiu-se que o processo seletivo será para entrada no 2º 

77 quadrimestre de 2020. Prof. Caroso sugeriu usar o edital do PPGES como 

78 modelo, pois já passou pela avaliação da Procuradoria Jurídica. Prof. Piotto 

79 informou que poderá ser contratada empresa para fazer a logomarca, arte 

80 de layout e diagramação respeitando o padrão da UFSB. Ele se 

81 disponibilizou para solicitar orçamentos da arte. Prof. Piotto trará os 

82 orçamentos para apresentar na próxima reunião do Colegiado. Prof. Caroso 

83 sugeriu que o edital deva sair entre dezembro/ janeiro. Finalizado “o que 

84 ocorrer”, Prof. Jomar passou para os informes: Prof. Fabrício informou que 

85 será considerado o qualis referência e não mais o qualis restrito a uma área 

86 de conhecimento específica. Ressalta para a necessidade de manter 

87 publicações com foco em problemas sócio-ambientais. O segundo informe 

88 foi que o PPG Biossistemas tem cooperação com o PRODEMA UESC, isso 

89 contribuirá  para  evitar  a  sobreposição  e  melhoria  do  funcionamento dos 

90 programas de maneira articulada. As disciplinas dos dois programas 

91 poderão ser cursadas em ambas Instituições (UFSB-UESC). Haverá 

92 também um seminário regional com todos os programas de PG que estão 

93 inseridos na área de Ciências Ambientais. Finalizados os informes, Prof. 

94 Jomar encerrou a reunião às 15:20h. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 

95 a presente Ata que segue assinada por mim, Silvia Kimo Costa, docente do 

96 Centro de Formação em Ciências Agroflorestais e por todas e todos demais 

97 docentes presentes. 
 
 
 

 

Narcísio
Carimbo


