
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO
CENTRO         DE         CIêNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         TRIGéSIMA         QUARTA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA
DE         PóS-GRADUAçãO         EM         CIêNCIAS         BIOLóGICAS         (PPGBAN)         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         29/09/2016.
Aos         vinte         e         nove         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         dezesseis,         às         quatorze         horas,         foi
realizada         no(a)         sala         308         -         Edificio         Barbara         Weinberg         a         Trigésima         Quarta         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         Valeria         Fagundes         (Presidente),         Agnaldo         Silva
Martins,         Albert         David         Ditchfield,         Alexandre         Pires         Aguiar,         Angelo         Fraga         Bernardino,         Celso
Oliveira         Azevedo,         Fernanda         Couto         Zaidan,         Frederico         Falcao         Salles,         Jean         Christophe         Joyeux,
Joao         Paulo         Maires         Hoppe,         Leonora         Pires         Costa,         Marcelo         Teixeira         Tavares,         Mauricio         Hostim
Silva,         Roger         Rodrigues         Guimarães,         Sergio         Lucena         Mendes,         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva,
Valeria         Fagundes         e         Yuri         Luiz         Reis         Leite.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)
Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Bolsas         Pós-doutoramento         da
CAPES.         A         coordenadora         informa         que         as         5         bolsas         de         pos-doutoramento         solicitadas         à         CAPES,         via
PRPPG,         foram         aprovadas         pela         UFES.         Na         proxima         etapa,         os         5         candidatos         devem         atender         a         todos
os         requisitos         de         documentaçao         no         prazo         de         03         a         31/10/2016         para         ser         avaliado         pela         CAPES.         O
não         atendimento         a         essa         etapa         resultará         na         perda         da         bolsa.         Os         cadidatos         aprovados         foram:         Ryan
Carlos         de         Andrade         (4         meses)         de         abril         de         2017         a         julho         de         2017;         Paula         Malaquias         Souto         (6         meses)
de         março         a         agosto         de         2017;         Fernanda         Couto         Zaidan         (6         meses)         de         maio                  a         outubro         de         2017;         Bruna
da         Silva         Fonseca         (6         meses)         de         março         a         setembro         de         2017         e         Drienne         Messa         Faria         (4         meses)         de
julho                  a         outubro         de         2017.         PAUTA         1:         Distribuição         de         recursos         do         PROAP.         O         PPGBAN         recebeu
em         2016         o         montante         de         R$         33.687,50.         Houve         despesas         com         disciplinas         e         defesas         e         o         saldo         é         de
R$         18.486,00.         A         proposta         é         de         distribuição         dos         recursos         remanescentes         exclusivamente         com
discentes,         sendo         a         proposta         1         entre         os         alunos         que         apresentaram         suas         demandas         mediante         consulta
prévia         da         coordenação,         ou         que         os         recursos         sejam         distribuídos         equitativamente         entre         todos         os
discentes.         A         coordenação         apresentou         a         atual         demanda         apresentada         pelos         discentes..         Relator(a):
Valeria         Fagundes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Após         ampla         discussão         foi         proposto
que         a         coordenação         consulte         todos         os         orientadores         para         envio         dos         pedidos         de         PROAP         de         seus
alunos         e         que         após         identificação         da         demanda         seja         feito         o         rateio         dos         recursos         entre         os
demandantes.         Colocado         em         votação,         a         proposta         foi         aprovada         à         unanimidade..         PAUTA         2:
Solicitação         de         Credenciamento         do         docente         GUSTAVO         ROCHA         LEITE,         baseados         na         Norma
Complementar         01/2015.         Obedecendo         aos         requisitos         previstos         no         item         2         da         NC         01/2015,         o
professor         Gustavo         Rocha         Leite         é         professor         adjunto         nivel         C         da         UFES,         atua         em         áreas         afins         ao
PPGBAN,         a         saber                  ecologia,         biogeografia,         modelagem         de         nicho         ecológico,         sistemas         de
informação         geográfica,         entomologia         e         bioestatística;         produziu         6         artigos         no         quadriênio
2012-2016,         totalizando         335         pontos;         já         atua         como         professor         da         disciplina         obrigatória         do         PPGBAN
Estatística;         além         se         ser         de         interesse         institucional         por         ser                  docente         da         instituição.         Diante         dos         fatos,
sou         de         parecer         favorável         ao         credenciamento         do         docente         como         colaborador         do         PPGBAN..
Relator(a):         Valeria         Fagundes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         A         relatora         apresentou         a
proposta         de         aprovação         do         referido         docente         como         colaborador,         uma         vez         que         atende         a         todos         os
critérios         mínimos         de         credenciamento.         Colocado         em         votação,         a         proposta         foi         aprovada         à
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unanimidade.         Ainda,         destaca-se         que         o         referido         poderá         oferecer         até         duas         vagas         no         próximo
processo         seletivo         do         PPGBAN,         a         escolher         os         níveis         entre         mestrado         e         doutorado..         PAUTA         3:
Solicitação         de         Credenciamento         da         pesquisadora         MERCIA         BARCELLOS         COSTA         como         docente
baseado         na         Norma         Complementar         01/2015.         A         pesquisadora         é         servidora         efetiva         da         UFES         e
Doutora         em         Oceanografia         Ambiental         pela         Universidade         Federal         do         Espírito         Santo.         Atua         na         área
de         ecologia         de         moluscos         aquáticos,         área         afim         ao         PPGBAN.         Possui         produção         bibliográfica         menor
que         200         pontos         se         considerar         a         área         Biodiversidade         (n=150),         porém         se         incluir         a         a         área         de
Ciências         Biológicas         I         (n=140),         obtém         pontos         superior         a         200         pontos.         .         Relator(a):         Celso         Oliveira
Azevedo.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         O         relator         apresentou         a         proposta         de         aprovação
da         inclusão         da         referida         pesquisadora         como         docente         colaboradora         do         PPGBAN,         uma         vez         que
atende         a         todos         os         critérios         mínimos         exigidos         pelo         PPGBAN.         Após         amplo         debate,         foi         colocado
em         votação         e         aprovado         à         unanimidade         a         inclusão         da         Dra         Mércia         Barcellos         Costa         como         docente
colaborador..         PAUTA         4:         Avaliação         Anual         Docente         -         recredenciamento,         descredenciamento         e
categorização         baseado         na         Norma         Complementar         01/2015.         Após         avaliados         os         critérios         aplicados
na         Avaliação         Anual         Docente,         foram         recredenciados         como         docentes         permanentes:         Agnaldo         Silva
Martins,         Celso         Oliveira         Azevedo,         Frederico         Falcão         Salles,         Leonora         Pires         Costa,         Mauricio
Hostim         Silva,         Sérgio         Lucena         Mendes,         Valéria         Fagundes,         Yuri         Luiz         Reis         Leite,         Angelo         Fraga
Bernardino,         Albert         David         Ditchfield,         Alexandre         Pires         Aguiar,                  Karen         Barbara         Strier,         Marcelo
Teixeira         Tavares         e         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         No         caso         do         Dr         Jean-Christophe         Joyeux,
considerando         que         há         mais         de         5         anos         não         oferece         disciplina,         caso         não         se         comprometa         em         ofertar
disciplinas         em         2017-1,         será         mudada         sua         categoria         para         docente         colaborador         a         partir         de
01/01/2017.         Foram         categorizados         a         partir         de         01/01/2017         de         docente         colaborador         para         docente
permanente:         Roberta         Paresque,         Sarah         Maria         Vargas         e         Ana         Paula         Cazerta         Farro.         Foram         incluídos
como         docente         colaborador         Gustavo         Rocha         Leite         e         Mercia         Barcellos         Costa.         Foram
descredenciados         a         partir         de         01/01/2017         os         docentes         Francisco         Cândido         Cardoso         Barreto         e         Tania
Mara         Guerra.         Os         professor         Mirco         Solé         Cava         e         Luisa         Sarmento         Souza         foram         mantidos         como
professor         visitante..         Relator(a):         Valeria         Fagundes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         .         PAUTA
5:         Definição         dos         critérios         para         oferta         de         vagas         no         processo         seletivo         2017         e         avaliação         da         demanda
por         vagas         apurada         pela         coordenação.         A         coordenaçao         apresentou         a         demanda         de         vagas         apresentada
pelos         docentes         do         PPGBAN..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Após         ampla         decisão,         ficou
definido         que         os         docentes         visitantes         não         poderão         ofertar         novas         vagas         na         próxima         seleção,         até         que
concluam         as         atuais         orientações.         Os         docentes         colaboradores         terão         direito         a         duas         vagas         totais
(mestrado         e/ou         doutorado,         os         docentes         permanentes         poderão         ofertar         as         vagas         solicitadas,         desde
que         o         total         de         orientandos         não         ultrapasse         o         número         de         8.         .         PAUTA         6:         Aprovação         do         Edital         de
Seleção         de         Alunos         para         cursos         de         Mestrado         e         Doutorado         2017.         O         Dr.         Sérgio         Lucena         Mendes
apresentou         a         versão         dos         editais         de         mestrado         e         doutorado         para         analise         dos         presentes..         Relator(a):
Sergio         Lucena         Mendes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Após         amplo         debate         sobre         os
critérios         e         texto         apresentado,         a         versão         corrigida,         incluindo         o         número         de         vagas         por         docente                  foi
colocada         em         votação         e         aprovada         à         unanimidade,         sendo         autorizada         sua         publicação..         PAUTA         7:
Aprovação         da         comissão         de         seleção         do         edital         Bolsa         de         Pos-doutoramento         -         PNPD/CAPES.         Foram
recebidas         7         inscrições,         a         saber         João         Batista         Teixeira,         Héctor         Emilio         Ramírez         Chaves,         Danielle         de
Oliveira         Moreira,         Diego         Nunes         Barbosa,         Anne         Moreira         Costa,         Gabriela         Chaves         Canton         e         Márcio
Henrique         Almeida.         A         comissão         deverá         ser         formada         por         3         docentes         do         PPGBAN,         que         não         sejam
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candidatos         a         supervisor.         A         coordenação         consultou         os         docentes         Alexandre         Pires         Aguiar,         Taissa
Rodrigues         Marques         e         Sarah         Maria         Vargas,         que         concordaram         em         participar         da         comissão..
Decisão:         Em         pauta         Considerando         que         os         candidatos         a         membro         da         comissão         não         são         candidatos         a
orientador         de         nenhum         candidato         a         bolsa,         foi         aprovado         à         unanimidade         a         composição         da         comissão
de         avaliação         do         Edital         PNPD/CAPES.         A         coordenadora         informou         que         todas         as         inscrições
seguiram         todos         os         procedimentos         e         trâmites         cabíveis,         e         recomenda         o         deferimento         de         todas         as         7
inscrições.         Colocado         em         votação,         o         deferimento         das         inscrições         foi         aprovado         à         unanimidade..
PAUTA         8:         Edital         de         Seleção         de         Bolsa         de         Pós-doutorado         -         Programa         PROFIX         FAPES/CAPES         -
Oferta         de         duas         cotas         de         bolsas,         em         decorrência         de         vacância         de         duas         bolsas         contratadas,         a         saber
24         parcelas         de         bolsas         e         R$         18.305,78         de         recurso         de         projeto,         pela         desistência         da         bolsa         por         Robson
Guimarães         e         29         parcelas         de         bolsa         e         R$         22.981,17         de         recurso         de         projeto         pelo         cancelamento         da
bolsa         de         Thiony         Simon.         O         edital         obedeceu         aos         critérios         da         agência         financiadora..         Relator(a):
Valeria         Fagundes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         .         PAUTA         9:         Pedido         de         prorrogação
de         prazo         de         defesa         de         dissertação         do         mestrando         Eduardo         Loyola         Muhl         -         A         orientadora         solicita
prorrogação         de         prazo         de         defesa         da         dissertação         do         aluno,         uma         vez         que         a         versão         apresentada         até         o
momento         não         se         encontra         em         condições         plenas         de         defesa,         necessitando         de         mais         6         meses         para
análise         e         discussão         dos         dados..         Relator(a):         Valeria         Fagundes.         Decisão:         Aprovado(a)         por
unanimidade         Após         ampla         discussão,         o         pedido         foi         aprovado         à         unanimidade..         PAUTA         10:
Referendo         da         homologação         de         banca         de         mestrado         de         Paulo         Victor         Scherer         de         Araújo.         A
coordenação         aprovou         ad         referendum         a         composição         da         banca         do         aluno,         como         se         segue         Leonora
Pires         Costa         (UFES)-         Orientadora         e         Presidente         da         Comissão;         Dra.         Sarah         Maria         Vargas
(UFES)Examinadora         Titular         Interna;         Dr.         Rodrigo         Barbosa         Ferreira         (UVV)         Examinador         Titular
Externo;         Dr.         Yuri         Luiz         Reis         Leite         (UFES)         Examinador         Suplente         Interno;         Dr.         Thiago         Silva
Soares         (INMA)         Examinador         Suplente         Externo,         com         defesa         realizada         em         30/08/2016,         às         9         horas,
tendo         sido         o         candidato         aprovado..         Relator(a):         Valeria         Fagundes.         Decisão:         Referendado(a)         .
PAUTA         11:         Pedido         de         inclusão         de         co-orientador         da         aluna         Juliana         Silva         Ferreira         o         Dr.         Robson
Guimarães         dos         Santos         da         UFAL.         Considerando         a         área         afim         ao         projeto         e         parceria         estabelecida
entre         orientador         e         co-orientador,         o         parecer         é         favorável         ao         pleito..         Relator(a):         Valeria         Fagundes.
Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         .         PAUTA         12:         Solicitação         de         convalidação         de         créditos         da
disciplina         Metodologia         Científica         (optativa         para         obrigatória)         por         Fabiana         Criste         Massariol.         A
discente         solicita         a         convalidação         de         créditos         da         disciplina         Metodologia         Científica         cursada         no
Programa         de         Pós-Graduação         em         Biodiversidade         Tropical,         enquanto         mestranda,         aproveitada         no
doutorado         do         PPGBAN         como         aproveitamento         interno         "optativo"         para         "obrigatória".         A         análise         do
processo         é         favorável         ao         pleito..         Relator(a):         Agnaldo         Silva         Martins.         Decisão:         Aprovado(a)         por
unanimidade         .         PAUTA         13:         Solicitação         de         convalidação         de         créditos         da         disciplina         Metodologia
Científica         (optativa         para         obrigatória)         por         Kamila         Batista         Angeli.         A         discente         solicita         a
convalidação         de         créditos         da         disciplina         Metodologia         Científica         cursada         no         Programa         de
Pós-Graduação         em         Biodiversidade         Tropical,         enquanto         mestranda,         aproveitada         no         doutorado         do
PPGBAN         como         aproveitamento         interno         "optativo"         para         "obrigatória".         Analise         do         processo         é
favorável         ao         pleito..         Relator(a):         Agnaldo         Silva         Martins.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade
.         PAUTA         14:         Solicitação         de         convalidação         formal         de         créditos         das         disciplinas
Bioestatística/Metodologia         Científica         como         obrigatórias         por         Drienne         Messa         Faria.         A         discente
solicita         a         formalização         da         convalidação         de         créditos         das         disciplinas         Bioestatística         e         Metodologia

Emissão: 05/01/2017 11:35:54 Página 3/5



Científica         cursadas         no         Programa         de         Pós-Graduação         em         Biodiversidade         Tropical,         enquanto
mestranda,         aproveitadas         no         doutorado         do         PPGBAN         como         "obrigatórias"..         Relator(a):         Agnaldo
Silva         Martins.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Após         ampla         discussão,         o         pedido         foi
aprovado         à         unanimidade..         PAUTA         15:         Solicitação         Carolline         Raidan         Daniel         de         aprovação         de
créditos         externos         da         disciplina         "Introdução         à         Morfometria         Geométrica"         cursados         na         USP.         Carga
horária:         30h,         2         créditos..         Relator(a):         Yuri         Luiz         Reis         Leite.         Decisão:         Aprovado(a)         por
unanimidade         Após         ampla         discussão,         o         pedido         foi         aprovado         à         unanimidade..         PAUTA         16:         Pedido
de         troca         de         supervisor         de         bolsista         Pós-doc.         O         bolsista                  Profix/FAPES         de         pós-doutorado         solicita         a
troca         de         supervisor         de         Yuri         Luiz         Reis         Leite         para         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva,         justificando
a         afinidade         do         projeto         em         desenvolvimento         afim         à         linha         de         pesquisa         da         Dra         Taissa         e         que         na
época         da         implementação         de         sua         bolsa         a         referida         candidata         a         supervisora         não         podia         assumir         a
função         por         não         ser         docente         permanente         do         programa.         Ambos         supervisores         (substituído         e
substituto)         concordam         com         a         solicitação         de         troca..         Relator(a):         Valeria         Fagundes.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         Após         ampla         discussão,         o         pedido         foi         aprovado         à
unanimidade..Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e
declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Ariel         Sessa,         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,         29         de         setembro         de         2016
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