
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         QUADRAGÉSIMA         TERCEIRA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         BIOLÓGICAS         (PPGBAN)         DA
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         04/08/2017.

Aos         quatro         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         catorze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         sala         104,         prédio         Bárbara         Weinberg,         a         Quadragésima         Terceira         Sessão

Extraordinária         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,         Jardel         Brandão         Seibert,         Joao         Paulo         Maires         Hoppe,         Marcelo         Teixeira         Tavares,         Roger

Rodrigues         Guimarães,         Sergio         Lucena         Mendes         e         Yuri         Luiz         Reis         Leite,         e         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         Ana         Paula         Cazerta         Farro         da         Rosa,         Angelo         Fraga         Bernardino,         Celso         Oliveira

Azevedo,         Frederico         Falcao         Salles,         Jean         Christophe         Joyeux,         Leonora         Pires         Costa,         Mauricio

Hostim         Silva,         Roberta         Paresque,         Sarah         Maria         Vargas         e         Valeria         Fagundes.         Havendo         número         legal

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

o         aumento         do         problema         de         segurança         no         campus         de         Goiabeiras,         solicita-se         que         docentes,

pós-doutorandos         e         discentes         mantenham         as         portas         dos         prédios         trancadas,         especialmente         durante

o         período         de         recesso         acadêmico,         quando         o         expediente         se         encerrará         às         13:00.         Sugere-se,         ainda,

que         todos         evitem         sair         após         o         anoitecer         dos         laboratórios..         INFORME         2:         Com         a         implantação         de

uma         bolsa         CAPES         DS         para         a         discente         Amanda         Dasílio,         e         graças         aos         esforços         de         professores         por

meio         de         projetos         próprios,         todos         os         discentes         de         doutorado         do         PPGBAN         encontram-se

contemplados         com         bolsas..         PAUTA         1:         Aprovação         da         ata         da         reunião         ordinária         042,         de

26/06/2017..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         A         Dra.         Anamaria         Dal         Molin

solicita         realização         de         estágio         de         pós-doutorado         no         PPGBAN.         Parecer         do         relator:         "Como         já         consta

que                  tem         bolsa         aprovada         por         agência         de         fomento,         e         que         todos         os         documentos         solicitados         na

resolução         número         46.2013         que         regulamenta         o         estágio         de         pós-doutorado         foram         apresentados,         sou

de         parecer         FAVORÁVEL.         Encaminho         para         apreciação.".         Relator(a):         Albert         David         Ditchfield.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         O         Dr.         Ricardo         Kawada         solicita         realização

de         estágio         de         pós-doutorado         no         PPGBAN.         Parecer         do         relator:         "Relatório.         Trata         o         presente

protocolado         de         solicitação         de         anuência         ao         Colegiado         do         PPGBAN         para         vinculação         do         Dr.

Ricardo         Kawada         ao         PPG         em         Biologia         Animal,         na         modalidade         de         Estágio         de         Pós-Doutorado,

conforme         Resolução         46/2013         do         Conselho         de         Ensino,         Pesquisa         e         Extensão         da         UFES,         sob

supervisão         do         Prof.         Dr.         Celso         Oliveira         Azevedo.         Este         estágio         será         realizado         sem         vínculo

empregatício,         com         bolsa         fornecida         pela         CAPES.         O         projeto         a         ser         desenvolvido,         intitulado

"Sistemática         filogenética         das         subfamílias         de         Bethylidae         (Hymenoptera,         Chysidoidea)",         é

apresentado         como         um         subprojeto         associado         e         apoiado         financeiramente         pelo         programa

INCT-HYMPAR         (INCT         dos         Hymenoptera         Parasitóides),         coordenado         pela         Profa.         Dra.         Angélica

M.         Penteado-Dias,         da         UFSCAR,         através         da         CAPES         (processo         88887.142022/2017-00).         Parecer.

Toda         documentação         exigida         pela         Resolução         46/2013         foi         anexada,         e         o         perfil         de         atividade         do

requerente         é         plenamente         compatível         com         as         atividades         propostas.         Salvo         melhor         juízo,         sou         de

parecer         favorável         à         solicitação.".         Relator(a):         Alexandre         Pires         Aguiar.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         A         discente         de         doutorado         Pamella         Saguiah         solicita         a         inclusão         da         Dra.
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Anamaria         Dal         Molin         como         co-orientadora.         Parecer         do         relator:         "O         Prof.         Marcelo         Teixeira

Tavares,         orientador         da         candidata         ao         doutorado         matriculada         no         PPGBAN         Pamella         Machado

Saguiah,         encaminha         solicitação         de         credenciamento         de         coorientadora         à         tese         de         sua         aluna.         Foi

indicada         como         co-orientadora         a         Dra.         Anamaria         Dal         Molin         atualmente         vinculada         ao         programa

através         de         um         pós-doutoramento.         A         julgar         pelo         CV         da         Dra.         Dal         Molin,         a         qual         apresenta

produção         científica         e         formação         na         área         de         biologia         molecular         aplicada         à         taxonomia         e

filogenética,         sou         SMJ,         favorável         à         solicitação         do         Prof.         Marcelo         Tavares.".         Relator(a):         Angelo

Fraga         Bernardino.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Tendo         em         vista         as

modificações         no         calendário         de         reunião         do         Departamento         de         Ciências         Biológicas         e         que         boa         parte

dos         docentes         do         PPGBAN         se         encontra         lotado         neste,         é         feita         uma         nova         proposta         de         calendário         de

reuniões         do         PPGBAN:         04/09,         18/09,         30/10,         27/11,         11/12,         às         14:00..         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         6:         A         Comissão         de         Seleção         do         Edital         03/2017,         composta         pelos         professores

Angelo         Bernardino         e         Jean         Joyeux,         comunica         o         resultado         final         da         seleção.         Hove         apenas         uma

inscrição         deferida,         de         Fabrício         A.         Gabriel.         O         candidato         obteve,         na         prova         escrita,         nota         8,5;         na

pontuação         do         curriculum         vitae,         10,0.         Deste         modo,         obteve         nota         final         9,0         e         foi         aprovado         em

primeiro         lugar         na         seleção..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         A         discente         de

doutorado         Gabrielle         Dantas         Tenório         solicita         prorrogação,         com         previsão         de         defesa         em         Dezembro

de         2017.         A         discente         teve         entrada         em         02/03/2012         e         teve         aprovados         os         pedidos         de:         a.         12         meses         de

prorrogação;         b.         um         total         de         180         dias         de         trancamento         do         curso.         Em         17/07/2017,         retornando         de         seu

trancamento,         a         discente         solicitou         prorrogação         da         defesa,         com         previsão         da         mesma         para

15/12/2017.         No         entanto,         dados         os         12         meses         de         prorrogação,         à         exclusão         do         período         de

trancamento         do         curso,         o         prazo         para         defesa         da         aluna         é         29/08/2017         e         o         Artigo         20,         inciso         II,         do

anexo         da         Resolução         nº         11/2010         do         CEPE         prevê         o         prazo         máximo         de         conclusão         do         curso         de

doutorado         em,         no         máximo,         5         anos..         Decisão:         NÃ£o         aprovado(a).         PAUTA         8:         Discussão         sobre         o

uso         de         cartas         de         aceite         nos         processos         seletivos         para         mestrado         e         doutorado         no         PPGBAN.         Após

ampla         discussão         entre         os         presentes,         foi         coloca         em         votação         a         proposta         de         contatar         a         PRPPG         para

orientações,         antes         de         realizar         uma         votação         referente         aos         próximos         editais..         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e

declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Aline         da         Ros         Scalfoni,         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,         04         de         agosto         de         2017.

Taissa Rodrigues Marques da Silva
(Presidente)

Agnaldo Silva Martins

Albert David Ditchfield Alexandre Pires Aguiar

Jardel BrandÃ£o Seibert Joao Paulo Maires Hoppe
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Marcelo Teixeira Tavares Roger Rodrigues GuimarÃ£es

Sergio Lucena Mendes Yuri Luiz Reis Leite
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