
 

ATA DA 85a 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 27 DE MARÇO DE 2013. 

No dia 27 de março de 2013, às 15:00, por meio eletrônico, reuniu-se 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 Valéria Fagundes, 
professora Leonora Pires Costa, professor Marcelo Teixeira Tavares, Victor Hugo 
Colombi (representante discente suplente). Foram discutidos 3 pontos de pauta. 
PAUTA:  1. DISPENSA DA DISCIPLINA SEMINÁRIOS V (PBAN 9533) DO 
DISCENTE GUSTAVO ROCHA LEITE.  O aluno de doutorado já cumpriu 
praticamente todos os requisitos para obtenção do título de doutor (inclusive a defesa de 
tese, que ocorreu ontem), faltando apenas a entrega da versão final da tese e cursar a 
disciplina Seminários V. Como o aluno defendeu sua tese onze meses antes do prazo, 
tendo cumprido todas as demais obrigações no programa, ele solicita a dispensa desta 
obrigação. Parecer favorável: aprovado por unanimidade. 2. EXTENSÃO DO PRAZO 
DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO DE KAROLINE LUIZA SARGES 
MARQUES. A discente solicita prorrogação de três meses no prazo máximo de defesa 
da tese de doutorado, ou seja, mudaria do dia 28 de fevereiro para o dia 31 de maio de 
2014, pois ela vai participar do Programa de Doutorado Sanduíche da CAPES, passando 
4 meses na Universidade da Geórgia, EUA (10/6 a 10/10/2013). Considerando que a 
CAPES exige que os alunos tenham um prazo de pelo menos 6 meses após o retorno do 
exterior para defender sua tese e que essa experiência internacional é positiva tanto para 
a discente quanto para o programa. Parecer favorável: aprovado por unanimidade. 3. 
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROAP. O PPGBAN recebeu R$ 100.000,00 
(cem mil reais) de recursos do PROAP para o ano de 2013. Considerando que houve um 
aumento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em relação ao montante recebido no ano 
passado, foi proposto que a cota individual de cada aluno suba de R$ 700,00 (setecentos 
reais) para R$ 900,00 (novecentos reais). Com isso, o montante total destinado 
diretamente aos 45 alunos passa a ser de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 
reais). Além disso, R$ 10.000,00 (dez mil reais) serão destinados à secretaria, R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) serão reservados para a disciplina Zoologia de Campo e os 
R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) restantes serão divididos entre 
os docentes, de acordo com o seu envolvimento nas atividades do programa. Parecer 
favorável: aprovado por unanimidade.  Nada a mais havendo a tratar, foi dada como 
encerrada a reunião às 16:00 horas e eu, Ariel Sessa, na qualidade de Secretário 
Administrativo, lavrei a presente ata, assinada pelos membros da coordenação, Vitória, 
29 de março de 2013.  
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