ATA DA 81a REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E
NATURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 27DEAGOSTODE
2012.
No dia 27 de agosto de 2012, às dez 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 a Coordenação do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, representada pelos seguintes membros:
professor Yuri Luiz Reis Leite (Coordenador), professor Sérgio Lucena Mendes
(Coordenador Adjunto), professor Marcelo Teixeira Tavares, professora Valéria
Fagundes, professora Leonora Pires Costa, Ana Carolina Covre Loss (representante
discente). Foram discutidos 3 pontos de pauta: 1. EDITAIS DO PROCESSO
SELETIVO 2013 (MESTRADO E DOUTORADO). Aberta a reunião pelo
presidente, foi discutida pela Coordenação do PPGBAN detalhes dos dois editais para o
processo seletivo 2013. Foi definido o número máximo de 20 vagas para mestrado e 15
vagas para o curso de doutorado. Também foram definidas diretrizes em relação ao
número máximo de vagas por docente no processo seletivo, sendo: docentes
permanentes podem ofertar quantas vagas desejarem, desde que respeitado o número
máximo de orientados da CAPES, que é de 8 (oito) no total; docentes colaboradores ou
visitantes que participam contínua e ativamente no programa (em aulas, seminários,
comissões, administração etc.) poderão abrir até 2 (duas) vagas em cada nível da pósgraduação; docentes colaboradores ou visitantes que atuam secundariamente no
programa poderão abrir no máximo 1 (uma) vaga em cada nível da pós-graduação.
Ainda foi definido que para abrir vagas de orientação no doutorado, o docente deve ter
pelo menos uma orientação de mestrado defendida e aprovada.Tanto os editais, quanto
as diretrizes de orientação e vagas foram aprovados por unanimidade.2.
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE CO-ORIENTADOR.A aluna Fernanda Couto
Zaidane sua orientadora, Profa. Valéria Fagundes, solicitaram a inclusão da Profa.
Leonora Pires Costa como co-orientadora de mestrado.O parecer favorável foi aprovado
por unanimidade.3.ALTERAÇÃO NAS DATAS DOS SEMINÁRIOS. Foi aprovada
por unanimidade a alteração das datas dos Seminários III e IV para 9 de novembro de
2012 e de Seminários V para o dia 19 de outubro de 2012. Nada a mais havendo a
tratar, foi dada como encerrada a reunião às 12:20 horas e eu, Ariel Sessa, na qualidade
de Secretário Administrativo, lavrei a presente ata, assinada pelos membros da
coordenação, Vitória 27 de agosto de 2012.
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