ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA AOS 11 DE JUNHO DE 2013.
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Aos onze dias do mês de junho de 2013, às quatorze 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 Sérgio Lucena Mendes (Coordenador),
professor Yuri Luiz Reis Leite, professora Leonora Pires Costa, professor Marcelo Teixeira Tavares,
professor Agnaldo Silva Martins, professor Alexandre Pires Aguiar, professor Albert David Ditchfield,
professor Aloísio Falqueto e o representante discente Bruno Cancian de Araújo. Foram feitas
comunicações e discutido um ponto de pauta. COMUNICAÇÕES: O presidente e Coordenador do
programa abriu a reunião informando: 1. A necessidade de alteração no Regimento Interno do Programa
visando a inclusão de suplente na Comissão de Coordenação do PPGBAN, assim como a adequação ao
novo Regulamento da Pós Graduação da UFES. 2. A reunião da Câmara de Pós Graduação que tratou da
disponibilidade de contratação de professores visitantes para contribuir com a Pós Graduação (Resolução
38/2005); das auditorias do MEC; da compra de equipamentos para os programas no âmbito do PROPOS,
sendo que o PPGBAN foi beneficiado com a aquisição de um veículo Ranger 4x4; e da contratação de
técnicos para os programas que dispõem de cursos de doutorado; 3. O professor Sérgio destacou as
oportunidades que tem os doutorandos em obter bolsas de Doutorado Sanduíche no exterior. 4. O
Presidente propôs que os orientadores de tese incentivem a realização de mesas redondas aproveitando a
presença dos avaliadores externos. 5. O presidente informou sobre o credenciamento da Professora
Roberta Paresque e do Professor Angelo Fraga Bernardino como docentes do PPGBAN. 6. O presidente
informou sobre a aprovação, em reunião da Comissão da Coordenação, da instalação de uma base de
campo no município de Santa Maria de Jetibá, aproveitando a oferta da Prefeitura local ao Projeto
Muriqui, ES, desenvolvido no âmbito do PPGBAN. Após os informes, o professor Sérgio Lucena Mendes
passou a presidência da reunião do Colegiado para o professor Marcelo Teixeira Tavares, para que se
procedesse ao primeiro ponto de pauta. PAUTA.
1. ELEIÇÃO DO COORDENADOR E
COORDENADOR-ADJUNTO DO PPGBAN. O professor Marcelo Teixeira Tavares informou aos
demais membros presentes da chapa única formada pelos candidatos: professor Sérgio Lucena Mendes
para Coordenador e professor Agnaldo Silva Martins para Coordenador Adjunto. Em seguida distribuiu as
cédulas para a votação secreta. Após computar os votos, com a participação dos demais membros do
colegiado, o professor Marcelo Teixeira Tavares anunciou que os professores da Chapa Única foram
eleitos por 9 votos a favor e nenhum contra. Encerrado o processo eleitoral, o professor Marcelo Teixeira
Tavares passou a presidência da reunião para o professor Sérgio Lucena Mendes, que tratou de finalizar a
reunião. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião às 16:30 e eu, Ariel Sessa, na
qualidade de secretário administrativo do PPGBAN, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim,
pelo Coordenador do PPGBAN, Prof. Sérgio Lucena Mendes, pelo membro da Comissão de Coordenação,
Prof. Marcelo Teixeira Tavares e pelo representante discente, Bruno Cancian de Araujo .

Ariel Sessa

Sérgio Lucena Mendes

Marcelo Teixeira Tavares

Bruno Cancian de Araujo
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