
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA DE 
CANDIDATOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS (PPGBAN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO AO PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUICHE NO EXTERIOR 
(PDSE), REALIZADA EM 03/02/2021.  

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e zero 
minutos, foi realizada no(a) por webconferência a reunião da comissão de seleção de 
candidatos ao Programa Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE), conforme previsto no 
edital 01/2021 do PPGBAN. A comissão é formada pelos docentes Valéria Fagundes 
(presidente), Cecília Waichert Monteiro, Roberta Paresque, e pelo representante discente 
Wesley Dondoni Colombo. Após encerramento das inscrições, foi recebida somente uma 
proposta do doutorando IAGO SILVA ORNELLAS, número de matrícula 2018141372, 
CPF no 139.659.197-41, número ORCID 0000-0001-9065-147X, orientado pela Dra 
Leonora Pires Costa. Após verificados todos os requisitos da candidatura à bolsa de 
Doutorado Sanduíche de Iago, verificou-se o cumprimento às exigências, assim como 
justificou adequadamente a sua proposta. O documento pendente (comprovação de 
proficiência em língua estrangeira), de acordo com o item 5.3.6.1.6 do Edital no 41/2018 
da CAPES, pode ser entregue até 30 de março de 2021, quando da inscrição online no 
sistema da CAPES, após a divulgação dos resultados do processo seletivo pela PRPPG. 
Diante do exposto, obedecendo os critérios do edital 01/2021 do PPGBAN, o candidato 
Iago Silva Ornellas está classificado em primeiro lugar para desenvolver a proposta 
“Filogeografia de Caiman latirostris: da história à conservação do Jacaré do papo-
amarelo”, com prazo de execução de 5 (cinco meses) de doutorado sanduíche na 
Universidade Rutgers, em Nova Jersey – EUA, no Departamento de Terra e Ciências 
ambientais sob orientação do Dr. Marcelo Gehara, pesquisador referência da área de 
herpetologia, bioinformática, com previsão de início em 01/07/2021. Nada mais havendo 
a tratar, a comissão encerrou suas atividades às dez horas e trinta minutos e eu, Valéria 
Fagundes, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da 
comissão. Vitória, 03 de fevereiro de 2021. 
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