ATA DA 82a REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E
NATURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2012.

No dia 31 de outubro de 2012, às 8:30h, nas dependências do Departamento de Ciências
Biológicas do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do
Espírito Santo, reuniu-se em caráter ordinário a Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas, representado pelos seguintes membros: Yuri Luiz
Reis Leite (Coordenador), Sérgio Lucena Mendes (Coordenador Adjunto), Marcelo
Teixeira Tavares, Valéria Fagundes, Leonora Pires Costa e Victor Hugo Colombi
(representante discente suplente). Foram feitas três comunicações e discutidos doze
pontos de pauta. COMUNICAÇÕES: 1. Foi comunicada a implementação da Função
Gratificada para o cargo de Coordenador do PPGBAN. 2. Quanto à reunião dos
coordenadores de pós-graduação do CCHN ocorrida no dia 29/10/12, o Coordenador
informou que há previsão de construção de três módulos do prédio dos programas de
pós-graduação do CCHN financiados pelo CT-Infra, todavia apenas dois foram
aprovados até então, sendo que um se encontra em processo de construção e outro de
licitação; quanto à representação dos programas no conselho departamental do CCHN,
foram eleitos os seguintes representantes pelo prazo de um ano: Yuri Leite (titular) e
Luciana Caliman (Psicologia Institucional, suplente), Arthur Araújo (Filosofia, titular) e
Cláudio Zanotelli (Geografia, suplente). 3) Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PRPPG), os alunos aprovados no processo seletivo 2013 mas que ainda não
tiverem se graduado em função da greve, não podem se matricular como alunos
regulares do mestrado. Desta forma, a PRPPG sugere que eles sejam matriculados como
alunos especiais até se graduarem e, somente após essa data, eles poderão se tornar
alunos regulares no programa. PAUTA: 1. Homologação da criação de disciplinas
Tópicos Especiais. O coordenador comunicou a criação das disciplinas Tópicos
Especiais em Biologia Animal IV (60 horas, 4 créditos), Tópicos Especiais em Biologia
Animal V (45 horas, 3 créditos), Tópicos Especiais em Biologia Animal VI (30 horas, 2
créditos), Tópicos Especiais em Biologia Animal VII (90 horas, 6 créditos), com a
finalidade de possibilitar a oferta de 2 disciplinas optativas com mesma carga horária e
créditos em um mesmo período e a oferta de disciplinas com carga horária mais alta (no
caso de 90 horas). A criação das disciplinas foi aprovada por unanimidade. 2.
Homologação da Comissão de Processo Seletivo 2013. A comissão será composta
dos seguintes docentes: Valéria Fagundes, Francisco Barreto, Tânia Mara Guerra,
Taissa Rodrigues (prova de conhecimentos específicos); Leonora Pires Costa,
Alexandre Pires Aguiar (prova de inglês); Marcelo Teixeira Tavares, Aloísio Falqueto,
Luisa Maria Soares Porto e Sarah Maria Vargas (avaliação de currículos); Valéria
Fagundes, Frederico Falcão Salles, Sérgio Lucena Mendes, Jean-Christophe Joyeux e
Agnaldo Silva Martins (entrevistas). A composição da comissão foi aprovada por
unanimidade. 3. Solicitação de dispensa das disciplinas Prática de Docência em
Biologia Animal II e III, feita pelo aluno de doutorado Gustavo Rocha Leite. O
aluno ministrou aulas de Parasitologia Clínica na Escola Superior de Ciências da Santa
Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAN) no período do 1º semestre de 2011
ultrapassando, portanto, a carga horária da prática de docência. Parecer favorável:

aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de dispensa de disciplina Prática de
Docência em Biologia Animal III feita pela aluna de doutorado Sílvia Ramira
Lopes Caldara. A aluna ministrou aulas de Biologia Molecular e Biologia Celular no
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus de Santa Teresa desde março de
2012, ultrapassando, portanto, a carga horária da prática de docência. Parecer favorável:
aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de homologação da banca de exame de
qualificação do discente Erikcsen Augusto Raimundi. A banca será composta pelos
docentes: Elaine Della Giustina Soares (CEUNES/UFES), Luisa Maria Soares Porto e
Marcelo Teixeira Tavares, com data prevista para o mês de março de 2013. Parecer
favorável: aprovado por unanimidade. 6. Número de créditos cumpridos pelo egresso
Geovanni Ribeiro Loiola no curso de mestrado. Foi detectado um erro de registro de
créditos do referido discente após um levantamento criterioso dos registros acadêmicos.
A disciplina “Caminhos Evolutivos na Natureza: Enfoque Filogenético” foi
erroneamente enquadrada como Tópicos Especiais em Biologia Animal II (45 horas, 3
créditos), sendo que ela de fato foi ofertada como Tópicos Especiais em Biologia
Animal I (60 horas, 4 créditos). Foi decidido por unanimidade que o problema será
solucionado através da correção dessa disciplina no sistema e, com isso, o egresso
atinge o número mínimo de créditos para integralização do curso, podendo solicitar seu
diploma. 7. Dispensa da prova de inglês para candidatos aprovados na prova de
língua inglesa no processo seletivo do ano anterior. O Coordenador propôs que os
candidatos que foram aprovados na prova de inglês em um determinado ano sejam
dispensados dessa prova caso se inscrevam no processo seletivo do ano seguinte, já que
essa prova é somente eliminatória e não classificatória. A implementação seria imediata,
valendo para o processo seletivo atual, apesar de não constar no edital 2013. Foi
solicitado pelos membros da coordenação que essa informação conste nos próximos
editais. Parecer favorável: aprovado por unanimidade. 8. Eleição do representante do
PPGBAN na Comissão de Espaço Físico da Pós-Graduação do CCHN. Foram
eleitos por unanimidade os professores Yuri Leite (titular) e Sérgio Lucena Mendes
(suplente) para ocupar essa posição. 9. Deferimento de inscrições no processo seletivo
2013. A sessão foi suspensa às 11:00 horas sendo retomada às 18 horas já com a lista
final de inscritos no processo seletivo. Foram deferidas por unanimidade as inscrições
de todos os 26 inscritos para o curso de mestrado: Amabile Falqueto Mistura, Andre
Monnerat Lanna, Arthur Machado Gonçalves, Berthil Borges Longo, Chirlei Dias de
Brito, Diogo Andrade Koski, Edvaldo Nunes da Silva Neto, Gabriel Costa Cardozo
Ferreira, Jardel Brandão Seibert, Jéssica Cristina Lenzi, Joana Zorzal Nodari, Juliana
Rodrigues Savergnini, Larissa de Jesus Benevides, Luana Birchler Stocco, Maria
Margareth Cancian Roldi, Mariana Zanotti T. de Oliveira, Maridiesse Morais Lopes,
Marlon Lima, Pamella Machado Saguiah, Pietro de Oliveira Scarascia, Polyana Rocha
Santos, Roberta Paraiso de Castro Souza, Saulo Ramos da Silva, Thales Renan de
Aguiar Brotto, Thiago Borges Semedo Fernandes, Victor Valle. Foram deferidas por
unanimidade as inscrições de 13 candidatos ao curso de doutorado: Ana Heloisa de
Carvalho, Arturo Benincá Martinelli, Diego Nunes Barbosa, Eric Freitas Mazzei,
Fabiana Criste Massariol, Juan Manuel Vargas Rojas, Lucyane Moreira dos Santos,
Magno Suprani Ramos, Rafaela Duda Cardoso, Raoni Rebouças Santos, Thaís de Assis
Volpi, Victor Hugo Colombi, Weslei Pertel. Foi indeferida a inscrição de Selma ElfassiFihri para o curso de doutorado, por não cumprir o item 7c do edital: “Ter no mínimo
um artigo científico publicado ou aceito para publicação, em revista com corpo editorial
e corpo de revisores”. 10. Homologação de banca de qualificação de Robson
Guimarães dos Santos. O discente solicitou a homologação da banca composta pelos
professores: Dr. Jean-Christophe Joyeux, Dra. Sarah Maria Vargas e Dr. Sérgio Lucena

Mendes, para o dia 29 de novembro de 2012. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 11. Homologação de banca de qualificação de Thiony Emanuel
Simon. O discente solicitou a homologação da banca composta pelos professores: Dr.
Yuri Luiz Reis Leite, Dra. Leonora Pires Costa e Dr. Sérgio Lucena Mendes, para o dia
07 de dezembro de 2012. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 12.
Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de Ana Carolina Loss. O prof.
Yuri Luiz Reis Leite, na qualidade de orientador, solicitou a prorrogação de 3 meses
para a defesa da discente para que a mesma possa cumprir com a exigência da Capes de
comprovação do retorno do Doutorado Sanduíche no Exterior pelo menos 6 meses antes
da data de defesa. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, foi dada como encerrada a reunião às 19:00 horas e eu, Ariel Sessa, na
qualidade de Secretário Administrativo, lavrei a presente ata, assinada pelos membros
da coordenação, Vitória, 31 de outubro de 2012.
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