	
  

ATA DA 74ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA
AOS 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Aos 30 dias do mês de setembro de 2011, às quatorze horas, realizou-se uma reunião virtual por meio de
correio eletrônico em caráter ordinário a Coordenação 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 Pires Costa, professor Marcelo Teixeira
Tavares, professora Valéria Fagundes, Ana Carolina Loss (representante discente) e Juliander Agrizzi
(representante discente suplente). Foram discutidos 16 pontos de pauta. 1) Delegar escolha de temas e
bibliografia aos membros da banca dos exames de qualificação de doutorado. Foi exposto que com
relação ao exame de qualificação dos alunos de doutorado, o parágrafo 3 do Regimento prevê que "Os temas
e bibliografia a serem abordados serão definidos pela comissão de coordenação". O coordenador considera
que a Comissão de Coordenação não tem competência para definir temas ou bibliografia por outra pessoa,
nesse caso o membro da banca examinadora. Em função disso, foi proposto que a coordenação delegue a
definição dos temas e bibliografia aos próprios membros da banca. Foi ressaltado que não há proposta de
mudança no regimento (pois isso é uma atribuição do Colegiado), mas simplesmente delegada a decisão
sobre temas e bibliografia aos membros da banca, lembrando que a composição da banca deverá ser
homologada pela Comissão de Coordenação, como prevê o regimento. Parecer: favorável. 2)
Credenciamento da Prof. Tania Mara Guerra no PPGBAN: A Prof. Tânia Mara Guerra apresentou toda
a documentação solicitada para credenciamento. Em relação aos critérios utilizados para julgamento (Norma
Complementar 01/08), foi feito o seguinte relato: I) produção científica: a produção da docente nos últimos
anos é baixa: somente um artigo publicado em 2006 na revista Iheringia, Zoologia, (Qualis B2), além de 2
trabalhos completos publicados em anais de eventos em 2007. Como justificativa, ela aponta problemas de
ordem pessoal aliados à grande carga horária de atividades didáticas nos últimos anos. Ela informa que está
retomando as publicações desde que chegou à UFES e apresenta uma lista de 4 manuscritos em preparação, a
serem submetidos em setembro e dezembro de 2011 e abril e junho de 2012, respectivamente. II)
Experiência na formação de recursos humanos: no últimos anos se concentraram na orientação de trabalhos
de iniciação científica júnior. Atualmente na UFES ela orienta 7 alunos de graduação (1 monitoria e 6 de IC).
III) Projetos financiados: ela participa do Núcleo de Excelência em Sistemática Himenóptera, projeto de
grande porte aprovado no último edital PRONEX. IV) Contribuição para a área de estudo e para o PPGBAN:
a docente está organizando o laboratório de Interações Biológicas Tropicais que atua na linha de pesquisa de
ecologia da polinização. Além disso, ela já ministrou uma disciplina obrigatória (Metodologia Científica em
2011/1) e outra optativa (Fragmentação e dinâmica populacional em 2010/2), vem participando de
Seminários I e se dispõe a ministrar novas disciplinas. Considerando essas informações, o coordenador
avaliou que os itens II, III e IV foram atendidos pela candidata e o único ponto fraco é a produção científica.
Considerando que a docente é recém-contratada e está lotada no Departamento de Ciências Biológicas, cujos
docentes compõem o núcleo mais ativo do PPPGBAN em termos de ensino, pesquisa e administração, o
parecer foi favorável ao credenciamento da docente, desde que na categoria de colaboradora, pois nesse
caso sua baixa produção científica atual não comprometeria nossa avaliação. 3) Adição de uma vaga de
doutorado para o Prof. Celso Azevedo no processo seletivo 2012: O Prof. Celso solicitou a adição de 1
vaga de doutorado, aumentando de 2 para 3 vagas. Parecer: favorável. 4) Adição de uma vaga de
doutorado para a Prof. Leonora Pires Costa no processo seletivo 2012: A Prof. Leonora P.
Costa solicitou mais uma vaga de doutorado, aumentando de 1 para 2 vagas. Parecer: favorável. 5)

Inclusão de duas vagas de mestrado para o Prof. Francisco Barreto no processo seletivo 2012: O Prof.
Francisco Barreto solicitou a inclusão de 2 vagas de mestrado (o nome dele não consta do edital
atual). Parecer: favorável. 6) Inclusão de uma vaga de mestrado e uma vaga de doutorado para o Prof.
Mirco Solé no processo seletivo 2012: O Prof. Mirco Solé solicitou a inclusão de 1 vaga de mestrado e 1 de
doutorado. Parecer: favorável. 7) Inclusão de vagas de mestrado e doutorado para a Prof. Luisa Maria
Sarmento Soares no processo seletivo 2012: A Prof. Luisa Maria Sarmento Soares solicitou a inclusão de 3
vagas de mestrado e 1 de doutorado. Como ela foi recentemente credenciada no programa (menos de 1 ano),
é colaboradora, vinculada à outra instituição e ainda não teve nenhuma orientação de pós-graduação em
andamento ou concluída, seria prematura a abertura de vaga de doutorado ou de tantas vagas de
mestrado. Parecer: favorável à abertura de 2 vagas de mestrado. 8) Inclusão de uma vaga de mestrado
para a Prof. Tânia Mara Guerra no processo seletivo 2012: A Prof. Tânia Mara Guerra solicitou a
inclusão de 1 vaga de mestrado, caso o credenciamento dela no PPGBAN seja aprovado (vide ponto de pauta
acima). Parecer: favorável, caso o credenciamento dela seja aprovado. 9) Situação de candidatos de
língua estrangeira que porventura se inscrevam no processo seletivo do PPGBAN. Os candidatos
estrangeiros devem ser capazes de compreender o português escrito e falado, mas não é crucial que eles se
expressem de forma gramaticalmente perfeita em português. Existem grandes similaridades e um alto grau
de entendimento mútuo entre o português e espanhol, e o inglês é a língua científica internacional. Parecer:
ao aceite de respostas orais ou escritas em espanhol ou inglês, além do português, em entrevistas ou provas
escritas de candidatos cuja língua nativa não seja o português no processo seletivo. 10) Homologação da
situação do aluno de mestrado Cleber Vieira Rangel na disciplina Seminários II. O aluno foi reprovado
em primeira instância em 2010/2 e se comprometeu a reapresentar seu projeto 3 meses antes da defesa,
prevista para 2011/1. Como o aluno não havia ainda reapresentado seu projeto até o fim do semestre de
2011/1, ficou acordado entre o coordenador do programa (Prof. Yuri Leite), o responsável pela disciplina
(Prof. Celso Azevedo) e o orientador do aluno (Prof. Aloísio Falqueto) que ele reapresentará seu projeto
juntamente com os demais alunos nos Seminários II de 2011/2, sendo que essa é a segunda e última instância
para aprovação do aluno nessa disciplina. Parecer: favorável. 11) Aproveitamento de créditos internos do
aluno de mestrado Juliander Agrizzi: O aluno solicita aproveitamento de 5 créditos de disciplinas cursadas
no PPGBAN como aluno especial: PBAN 9522 - Tópicos Especiais em Biologia Animal II: Métodos
filogenéticos para análise de dados moleculares (2009/2) e PBAN 9523 - Tópicos Especiais em Biologia
Animal III: Darwin hoje: fronteiras da biologia evolutiva (2009/2). Parecer: favorável. 12)
Aproveitamento de créditos internos e externos da aluna de doutorado Danielle de Oliveira Moreira:
A aluna solicita o aproveitamento de 7 disciplinas obrigatórias e optativas cursadas como aluna regular de
mestrado no PPGBAN, totalizando 390 h e 26 créditos. Além disso ela solicita o aproveitamento de 4
créditos (60 h) de 2 disciplinas cursadas no Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução da
Universidade Federal de Goiás em 2009/2: Meta-análise (30 h, 2 créditos) e Diversidade funcional (30 h, 2
créditos). Parecer: favorável. 13) Aproveitamento de créditos externos do aluno de doutorado Leandro
Abreu da Fonseca. O aluno solicita aproveitamento de créditos da disciplina Estatística (60 h, 4 créditos) do
curso de Mestrado em Ciência Animal da UVV, cursada em 2010/2, como equivalente à disciplina PBAN
9506 - Bioestatística (60 h, 4 créditos), pois existe grande sobreposição nos programas das duas disciplinas.
Além disso, ele solicita aproveitamento de créditos da disciplina PBAN 9535 - Prática de docência em
Biologia Animal III (2 créditos, 30 h), pois ele ministra 320 horas em 4 disciplinas do curso de graduação em
Medicina Veterinária da UVV. Parecer: favorável. 14) Formação da Comissão de Seleção de Propostas
de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior. Foram apresentados os seguintes nomes: Prof. Yuri Leite
(titular), Prof. Sérgio Lucena Mendes (suplente), Ana Carolina Loss (doutoranda titular), Karoline Marques
(doutoranda, suplente), Prof. Charles Gladstone Duca Soares (UVV, membro externo). Parecer: favorável
15) Inclusão de 1 vaga de doutorado para a Prof. Valéria Fagundes no processo seletivo 2012. Parecer:
Favorável. 16) Aprovação dos editais retificados dos processos seletivos de mestrado e doutorado 2012
do PPGBAN. Parecer: favorável. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade. Nada a mais havendo
a tratar, foi dada como encerrada a reunião às 16:30 horas e eu, Ariel Sessa, na qualidade de Secretário
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Administrativo, lavrei a presente ata, assinada pelos membros da coordenação, Vitória 30 de setembro de
2011.

Yuri Luiz Reis Leite

Leonora Pires Costa

Sérgio Lucena Mendes

Valéria Fagundes

Marcelo Teixeira Tavares

Ana Carolina Loss

Juliander Agrizzi
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