
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         SEXAGÉSIMA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         BIOLÓGICAS         (PPGBAN)         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         10/09/2018.

Aos         dez         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         dezoito,         às         catorze         horas         e         zero                  minutos,

foi         realizada         no(a)         sala         105         do         prédio         Wallace         Corradi         Vianna,         a         Sexagésima         Sessão         Ordinária

do(a)         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciências         Biológicas         (PPGBAN)         da         Universidade         Federal

do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva

(Presidente),         Agnaldo         Silva         Martins,         Albert         David         Ditchfield,         Alexandre         Pires         Aguiar,         Angelo

Fraga         Bernardino,         Celso         Oliveira         Azevedo,         Jean         Christophe         Joyeux,         Joana         Zorzal         Nodari,         João

Paulo         Maires         Hoppe,         Leonora         Pires         Costa,         Marcelo         Teixeira         Tavares,         Roger         Rodrigues

Guimarães,         Sarah         Maria         Vargas         e         Yuri         Luiz         Reis         Leite,         e         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de

Ana         Paula         Cazerta         Farro         da         Rosa,         Frederico         Falcao         Salles,         Gustavo         Rocha         Leite,         Mauricio

Hostim         Silva,         Roberta         Paresque,         Sergio         Lucena         Mendes         e         Valeria         Fagundes.         Havendo         número

legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:

Coleções         biológicas         do         PPGBAN.         Dado         o         incêndio         do         Museu         Nacional         em         03         de         setembro,         os

professores         do         PPGBAN         que         são         curadores         de         coleções         biológicas,         juntamente         com         outros

professores         curadores         da         UFES,         fizeram         um         levantamento         dos         problemas         das         mesmas.         Uma         lista

de         propostas         a         ser         realizadas         em         prazo         imediato,         curto,         médio         e         longo         foi         elaborada         e         levada         ao

Pró-reitor         de         Pesquisa         e         Pós-graduação         em         reunião.         O         professor         Jean         Joyeux         também         elaborou

uma         carta,         a         ser         lida         pela         coordenadora         em         reunião         do         Conselho         Departamental         do         CCHN..

PAUTA         1:         Dadas         discussões         em         reuniões         anteriores         sobre         os         critérios         de         substituição         de

bolsistas         de         pós-doutorado         em         cotas         do         PPGBAN,         a         coordenadora         esclareceu         que         todos         os

editais         do         PPGBAN         já         possuem         regras         de         substituição,         e         que         o         problema         ocorre         quando         não         há

mais         aprovados         suplentes         a         ser         convocados.         Isso         ocorre         especialmente         com         as         bolsas         referentes

ao         edital         PROFIX         09/2014,         que         é         antigo         e         para         o         qual         foram         necessários         editais         mais         recentes,                  a

fim         de         preencher         vagas         ociosas         pela         saída         dos         bolsistas.         Após         ampla         discussão,         o         Colegiado         do

PPGBAN         concordou         que         deva         ocorrer         uma         avaliação         do         andamento         dos         projetos         dos

pós-doutorandos         após         um         ano.         O         prof.         Angelo         Bernardino         se         prontificou         a         enviar         uma         lista         de

critérios         para         ser         inseridos         no         próximo         edital         PNPD         e         PROFIX..         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         Aprovada         por         unanimidade         a         inclusão         de         critérios         de         avaliação         dos         bolsistas         de

pós-doutorado         após         1         ano         de         bolsa..         PAUTA         2:         Credenciamento         e         recredenciamento         de

docentes.         A         coordenação         procedeu         à         análise         do         recredenciamento         de         docentes,         segundo         a         Norma

Complementar         01-2015.         Não         ocorreram         modificações.         São         docentes         recredenciados         como

permanentes:         Agnaldo         Martins,         Albert         Ditchfield,         Alexandre         Aguiar,         Ana         Paula         Farro,         Angelo

Bernardino,         Celso         Azevedo,         Frederico         Salles,         Gustavo         Leite,         Jean         Joyeux,         Karen         Strier,         Leonora

costa,         Marcelo         Tavares,         Mauricio         Hostim,         Roberta         Paresque,         Sarah         Vargas,         Sérgio         Mendes,

Taissa         Rodrigues,         Valéria         Fagundes,         Yuri         Leite.         São         docentes         colaboradores:         Áureo         Santos,

Mércia         Costa.         É         docente         visitante:         Luisa         Sarmento         Soares.         O         PPGBAN         não         recebeu         pedidos         de

credenciamento         ao         PPGBAN         em         2018.Os         professores         presentes         à         reunião         levantaram         a

necessidade         de         atualizar         a         Norma         de         credenciamento         e         recredenciamento         de         docentes,         de         modo         a

refletir         as         crescentes         demandas         de         publicação         docente         na         avaliação         quadrienal         da         CAPES.         Os
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professores         se         disponibilizaram         a         enviar         propostas,         baseadas         em         outros         programas         da         área         de

Biodiversidade         e         áreas         correlatas..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         O         recredenciamento

dos         docentes         foi         aprovado         por         unanimidade..         PAUTA         3:         Os         professores         debateram         longamente

sobre         pontos         que         precisam         ser         abordados         para         que         o         PPGBAN         seja         classificado         como         um         curso

nota         5         pela         CAPES.         Os         seguintes         tópicos         foram         discutidos:1.         Publicação         discente:         um         dos         pontos

no         qual         o         PPGBAN         recebeu         o         conceito         "bom"         e         não         "muito         bom"         no         último         relatório         quadrienal.

Propôs-se         que,         para         para         defender         o         doutorado,         os         discentes         precisas         possuir         um         artigo         como

primeiro         autor         aceito.2.         Reformulação         dos         seminários         e         das         bancas         dos         seminários.         Discutiu-se

que         o         1o         seminário         seja         focado         na         viabilidade,         cronograma,         dimensionamento         do         projeto         e         em

propostas         em         relação         a         como         melhorar,         incluindo         o         envio         de         uma         revisão         (feedback)         por         escrito.

O         2o         seminário         seria         focado         na         viabilidade         e         análise         de         manuscritos.         Foram         feitas         duas         propostas

sobre         a         apresentação         dos         seminários:         a.         apresentações         divididas         por         áreas,         como         zoologia

comparada,         ecologia,         etc.         b.         Que         os         discentes         sejam         avaliados         por         bancas         compostas         por         2

professores,         não         incluindo         orientadores         ou         co-orientadores,         permitindo         uma         maior         familiaridade

dos         professores         avaliadores         com         os         projetos,         e         não         em         uma         sessão         mais         longa.         Ambas         propostas

valorizam         apresentações         mais         curtas         e         que         os         professores         possam         ler         com         maior         dedicação         as

partes         escritas.3.         Reformulação         da         qualificação:         foi         feita         uma         proposta         de         que         a         qualificação         seja

uma         revisão         de         um         manuscrito         redigido         pelos         discentes.Os         professores         concordaram         que         o         tempo

de         titulação         discente         (avaliado         como         "muito         bom")         não         é         um         problema         atual         no         PPGBAN.Após

ampla         discussão,         o         professor         Agnaldo         se         prontificou         a         compartilhar         uma         proposta,         seguido         no

PPGOAM.Apesar         da         realização         de         discussão         com         os         presentes,         não         houve         votação         por         falta         de

quórum..         Decisão:         Em         pauta.         PAUTA         4:         A         questão         da         data         de         entrada         no         PPGBAN         foi

discutida,         com         a         possibilidade         da         entrada         passar         a         ocorrer         no         segundo         semestre         letivo,

desonerando         a         leitura         e         correção         de         dissertações         e         teses         que         atualmente         coincide         com         o         período

de         férias         dos         professores         orientadores.         A         coordenadora         explicou         aos         presentes         a         previsão         de

bolsas         de         mestrado         e         doutorado         do         PPGBAN         em         2019,         e         apontou         as         chances         de         algumas         cotas

ficarem         ociosas         entre         a         defesa         dos         atuais                  bolsistas         e         a         matrícula         de         discentes         em         julho,         para

implantação         de         bolsas         em         agosto.         Dado         o         atual         cenário         incerto         das         bolsas         para         os         programas         de

pós-graduação,         os         professores         concordaram         que         é         melhor         manter         a         entrada         em         março         em         2019.

Apesar         da         realização         de         discussão         com         os         presentes,         não         houve         votação         por         falta         de         quórum..

Decisão:         Em         pauta.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença

e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         ,         Secretário(a)         do(a)         Programa         de         Pós-Graduação         em

Ciências         Biológicas         (PPGBAN),         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente

assinada         pelos         presentes.         Vitória/ES,         10         de         setembro         de         2018.

Taissa Rodrigues Marques da Silva
(Presidente)

Agnaldo Silva Martins

Albert David Ditchfield Alexandre Pires Aguiar
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Angelo Fraga Bernardino Celso Oliveira Azevedo

Jean Christophe Joyeux Joana Zorzal Nodari

JoÃ£o Paulo Maires Hoppe Leonora Pires Costa

Marcelo Teixeira Tavares Roger Rodrigues GuimarÃ£es

Sarah Maria Vargas Yuri Luiz Reis Leite
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