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Aos dez dias do mês de dezembro de 2010, às nove horas, 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 o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas, representado pelos seguintes membros: professor Yuri Luiz Reis Leite 
(Coordenador), professor Sérgio Lucena Mendes (Coordenador Adjunto), professora Leonora 5 
Pires Costa, professor Alexandre Pires Aguiar, professor Marcelo Teixeira Tavares, professor 
Celso Oliveira Azevedo, professor Aloísio Falqueto, professor Jean-Christophe Joyeux, Anazélia 
Magda Tedesco e Juliander Agrizzi (representantes discentes). Foram discutidos quatro pontos de 
pauta. 1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 2011. 
Inicialmente foi discutido qual seria o critério de desempate no processo seletivo e ficou decidido 10 
por unanimidade que os critérios de desempate serão, nessa ordem: nota da prova de 
conhecimento específico, nota do currículo e nota da prova de inglês. RECURSO DA PROVA 
DE INGLÊS DO CANDIDATO AO MESTRADO José Adelson Cruz Souza. O professor 
Alexandre leu a resposta ao recurso da revisão da prova de inglês do candidato, preparada pela 
banca da prova de inglês (formada por ele e pelo professor Albert Ditchfield). O parecer final foi 15 
de que a nota final de inglês do candidato deve ser de quatro pontos e, portanto, o candidato não 
deve ser considerado apto na prova de acordo com os critérios do processo seletivo. O parecer foi 
aprovado por unanimidade. RECURSO DA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR DA CANDIDATA 
Cíntia Corsini Fernandes: a professora Leonora leu o parecer da comissão de currículo (formada 
por ela e pelos professores Aloísio Falqueto e Francisco C. C. Barreto) e comunicou um pequeno 20 
erro de cálculo na carga horária de um estágio, resultando no aumento da nota final em oito 
pontos centesimais (0,08). O parecer foi aprovado por unanimidade. RECURSO DA 
ENTREVISTA DA CANDIDATA Yulie Shimano Feitoza: o professor Celso leu a avaliação e o 
parecer da banca de entrevistas (formada por ele e pelos professores Jean-Christophe Joyeux, 
Maurício Hostim e Valéria Fagundes) em relação ao recurso, concluindo que o desempenho da 25 
candidata insuficiente para obter aprovação e mantendo a nota final de quatro pontos e três 
décimos. O parecer foi aprovado por unanimidade. RECURSO DA ENTREVISTA DO 
CANDIDATO Rafael Boldrini: após avaliação do recurso, a mesma banca considerou o 
desempenho do candidato insuficiente para obter aprovação e manteve a nota final de quatro 
pontos e três décimos. O parecer foi aprovado por unanimidade. RESULTADO FINAL DO 30 
PROCESSO SELETIVO: Após a avaliação de todos os recursos, o professor Yuri apresentou o 
resultado final do processo seletivo de mestrado, que teve trinta e três inscritos e dezesseis 
aprovados, nessa ordem de classificação: Marcus Vinicius Scherrer de Araújo, Arturo Benincá 
Martinelli, Mariana Silva Azevedo, Diego Nunes Barbosa, Leticia de Morais, Vitor Hugo 
Colombi, Bruna da Silva Fonseca, Camila Mattedi Miranda, Vinicius Teixeira Pimenta, Lucas 35 
Alves Vianna, Patricia Oliveira Lacerda, Kamila Souza Alves, Roger Rodrigues Guimarães, 
Cintia Corsini Fernandes, Fernanda de Freitas Gomes, Lorena Luppe Dinelli. O processo seletivo 
do doutorado teve cinco inscritos e dois aprovados, nessa ordem de classificação: Cristina 
Dornelas de Andrade Nogueira Massariol, Helder Ricas Rezende. O resultado final dos processos 
seletivo 2011 dos cursos de mestrado e doutorado foi aprovado por unanimidade. 2. 40 
COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA. O professor Yuri comunicou o 
descredenciamento do Professor Luiz Fernando Loureiro Fernandes, que enviou carta ao 
programa solicitando seu descredenciamento em dezenove de novembro de dois mil e dez e o 
credenciamento do professor Francisco Candido Barreto como docente colaborador no programa, 
ocorrido na 68a reunião da Coordenação no dia vinte e nove de outubro de dois mil e dez. O 45 
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professor Sérgio leu seu relatório e parecer sobre a solicitação de habilitação do professor Albert 
David Ditchfield para orientar no curso de doutorado em Biologia Animal e propôs que ele passe 
à condição de membro permanente desse colegiado. O parecer foi favorável e aprovado por 
unanimidade. O professor Yuri leu seu relatório e parecer a respeito da solicitação de 
credenciamento da professora Sarah Maria Vargas (UFES). O parecer foi favorável e aprovado 50 
por unanimidade e a docente passa a ser colaboradora no programa. O professor Yuri leu o 
relatório e parecer da solicitação de credenciamento do professor Mirco Solé da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus, BA). O parecer foi favorável e aprovado por unanimidade 
e o professor passa a ser membro colaborador do programa.  A pedido do professor Sérgio, o 
professor Yuri leu seu parecer a respeito do credenciamento de Luisa Maria Soares Porto 55 
(pesquisadora associada ao Museu de Biologia Prof. Mello Leitão), emitido em vinte e cinco de 
setembro de dois mil e nove, e apresentou o currículo atualizado da pesquisadora. O parecer foi 
favorável e aprovado por unanimidade e a docente passa a ser colaboradora no programa. 3. 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA CAPES. O professor Yuri apresentou os principais 
resultados do Relatório CAPES referente ao triênio 2007–2009, destacando os pontos que o 60 
programa deve melhorar para subir de conceito na próxima avaliação, como infraestrutura, perfil 
do corpo docente, distribuição das orientações, qualidade das publicações, preenchimento do 
formulário, dentre outros. 4. SITUAÇÃO DA DISCIPLINA SOCIEDADE MODERNA E 
BIOLOGIA. A inclusão desse ponto de pauta foi solicitada pela representação discente, que 
pediu que essa disciplina obrigatória fosse ofertada de forma condensada em 2012/1 para os 65 
alunos atualmente matriculados no doutorado. O professor Marcelo argumentou que em anos 
anteriores já ocorreram várias discussões a respeito dessa disciplina e, como resultado disso, 
propôs a eliminação da obrigatoriedade da  referida disciplina, com a consequente redução dos 
créditos totais exigidos para o doutorado. O professor Marcelo sugeriu que a disciplina poderia 
ser oferecida como optativa. O professor Yuri propôs a manutenção de sua obrigatoriedade na 70 
grade curricular do doutorado. A proposta de mudança de caráter de obrigatória para optativa foi 
aprovada por cinco votos a favor, um contra e uma abstenção. Nada a mais havendo a tratar, foi 
dada como encerrada a reunião ao meio dia e meia e eu, Monique Ferreira Pinheiro, na qualidade 
de secretária, lavrei a presente ata, assinada pelos membros do colegiado, Vitória 10 de dezembro 
de 2010.  75 
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