ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA
AOS 23 DE MAIO DE 2016.
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Aos vinte e três dias do mês de maio de 2016, às quatorze horas, na sala 201do prédio Bárbara
Weinberg do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo,
reuniu-se em caráter ordinário, sob consulta eletrônica, o Colegiado do Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas, representado pelos seguintes membros: Dra. Valéria
Fagundes (Presidente), Dr. Angelo Fraga Bernardino, Dr. Alexandre Pires Aguiar, Dr. Aloísio
Falqueto, Dr. Celso Oliveira Azevedo, Dr. Frederico Falcão Salles, Dr. Sérgio Lucena Mendes,
Dr. Yuri Luiz Reis Leite, Dra. Leonora Pires Costa, , Dr. Marcelo Teixeira Tavares, Dr. Agnaldo
Silva Martins, Dr. Albert David Ditchfield, Dr. Jean Christophe Joyeux e pelos representantes
estudantis: João Paulo Maires Hoppe e Roger Rodrigues Guimarães. . PAUTA.1. Abertura de
Processo seletivo 2016-2 para ocupar uma bolsa de doutorado CAPES concedida ao
PPGBAN. A presidente informou aos membros do Colegiado que a CAPES divulgou a
concessão de uma bolsa de doutorado em maio de 2016. O PPGBAN não possui nenhum aluno
sem bolsa, e segundo orientação da PRPPG é ideal que a bolsa não fique desocupada, com risco
de perda da cota. Nesse sentido, a Comissão de Seleção se reuniu com a coordenação, e
propuseram a realização de uma seleção com uma vaga, para ocupação da cota de bolsa
disponível, com início em agosto de 2016. Somente o primeiro colocado será aprovado, e deverá
confirmar a matrícula em 2016-2. Não seria aprovado nenhum outro candidato. Haverá
normalmente a seleção 2017, em edital futuro a ser lançado pelo PPGBAN. A vantagem: O
PPGBAN ganha mais uma bolsa e mais um aluno de DO. Um candidato que somente poderia
entrar no doutorado em Março/2017 já poderia entrar em 2016-2. Nenhum candidato nessa
seleção poderá levar a aprovação para o próximo ano, ou seja, não há comprometimento de
bolsas para 2017. A desvantagem: o PPGBAN realiza um processo seletivo no meio do ano.
Porém, a comissão de seleção está de acordo com essa proposta. Posto em votação: aprovado por
unanimidade. 2. Aprovação de minuta do edital para seleção de aluno de doutorado 2016-2.
Esse item fica condicionado à aprovação do item anterior. Posto em votação: aprovado por
unanimidade. 3. Aprovação da Homologação ad referendum da Banca de Mestrado do aluno
Marlon. A orientadora encaminha pedido para defesa do aluno Marlon. O aluno cumpriu todos
os créditos previstos para a defesa, atenderam a todas as exigências para a defesa e a banca é
presencial, formada por dois especialistas da área da dissertação. A banca será composta pelos
membros: Dra. Karen Barbara Strier (presidente), Dr. Sérgio Lucena Mendes (membro titular
interno), Dr. Fábio Rodrigues de Melo (membro titular externo), Dr. Albert David Ditchfield
(membro suplente interno) e Dr. André Luiz Nascentes Coelho (membro suplente externo). O
evento ocorrerá no dia 02/06/2016 às 9:00 nas dependências da UFES. Posto em votação:
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião às
17:30 e eu, Ariel Sessa, na qualidade de Secretário Executivo da Secretaria Integrada dos
Programas de Pós-Graduação do CCHN, lavrei a presente ata, assinada por mim e pela presidente
da sessão.
Profa. Dra. Valéria Fagundes
Coordenadora do PPGBAN

Ariel Sessa
Secretário - SIP

Página 1 de 1

