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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e dez minutos,
realizou-se a 2ª (segunda) reunião ordinária do ano de dois mil e vinte (2020) do Programa de PósGraduação 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 Gomes Jardim e fizeram-se presentes os docentes Ândrea Carla
Dalmolin, Daniel Piotto, Fabrício Lopes de Carvalho, Gerson dos Santos Lisboa, Jannaína Veslasques
da Costa Pinto, João Carlos Medeiros, Khétrin Silva Maciel, Luiz Fernando Silva Magnago, Matheus
Ramalho de Lima, Milton Ferreira da Silva Junior, Paulo Rogério Lopes, Silvia Kimo Costa e Vinícius
de Amorim Silva. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída
pelos seguintes pontos: 1- Informes; 2- Redefinição da data de início do Programa; 3-Proposta do 1º
Seminário Virtual do PPGBiossistemas; 4- O que ocorrer. 1. Informes: O profo Luiz Maganago
relembrou aos presentes que uma campanha de divulgação do corpo docente e área de atuação está
sendo realizada via rede social (instagram) do Programa. Solicitou que os docentes que ainda não
enviaram seus cards de divulgação que façam o envio para o endereço: luizmagnago@gmail.com. 2.
Redefinição da data de início do Programa: Considerando a publicação do Reconhecimento do
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas no Diário Oficial da União, Portaria Nº 477, de 13 de
maio de 2020, a data de início de funcionamento do programa anteriormente prevista para junho de
2020, precisará ser alterada. Duas novas datas para início foram propostas: terceiro quadrimestre do
ano de 2020 (2020/3) ou primeiro quadrimestre do ano de 2021 (2021/1). Após discussão com o grupo
e apresentação dos argumentos favoráveis e contrários às duas datas, abriu-se a votação. Por
unanimidade a data escolhida foi o terceiro quadrimestre de 2020 (2020/3), com início em setembro
do corrente ano. 3-Proposta do 1º Seminário Virtual do PPGBiossistemas: Profº Jomar Jardim
apresentou ao grupo a proposta de realização do 1º Seminário Virtual do Programa de Pós-Graduação
em Biossistemas, em função da pandemia de COVID-19 o evento será realizado de forma totalmente
online aberto ao público, sem necessidade de inscrição ou qualquer custo aos participantes. Não serão
emitidos certificados de

participação. Os Profos Jannaína Veslasques e Luiz Magnago pontuaram que tem participado de
eventos com essa formatação e a troca de informações com o público tem sido interessante. Alguns
questionamentos foram levantados no sentido de preservar a qualidade do evento, uma sugestão foi a
gravação de vídeos evitando assim problemas de conexão. Os presentes julgaram que desta forma
seria perdida a participação do público, foi sugerido então que o seminário fosse realizado “ao vivo”
via plataforma google meeting, e que pequenos vídeos fossem gravados para uma segunda ação de
divulgação do Programa. A participação dos professores do PPGBiossistemas é facultativa, mas todos
são convidados a colaborar. A coordenação do Programa ficará encarregada de organizar a
programação, buscando a interação entre os diferentes profissionais e áreas de atuação que constituem
o corpo docente o PPG. A programação será socializada com os professores antes da divulgação ao
público. 4- O que ocorrer: Profª Ândrea Dalmolin, esclareceu aos presentes que até o momento tem
cuidado da redação, assinatura e divulgação das atas do PPG. Informou que haverá mudança no
formato da ATA e consultou a todos sobre a forma de envio. Os que se manifestaram solicitaram que
as ATAS sejam encaminhadas a todos os docentes, e somente os presentes assinam a mesma. Sem
mais nenhum assunto a ser tratado, às quinze horas e três 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 nasessão.
Itabuna, 27/05/2020
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