
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         QUADRAGÉSIMA         PRIMEIRA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)
PROGRAMA         DE         PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         BIOLÓGICAS         (PPGBAN)         DA
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         29/05/2017.

Aos         vinte         e         nove         dias         do         mês         de         maio         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         catorze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         sala         101         do         prédio         Bárbara         Weinberg         II         a         Quadragésima         Primeira

Sessão         Extraordinária         do(a)         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciências         Biológicas         (PPGBAN)         da

Universidade         Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Taissa         Rodrigues

Marques         da         Silva         (Presidente),         Albert         David         Ditchfield,         Alexandre         Pires         Aguiar,         Angelo         Fraga

Bernardino,         Jardel         Brandão         Seibert,         João         Paulo         Maires         Hoppe,         Leonora         Pires         Costa,         Roger

Rodrigues         Guimarães,         Sarah         Maria         Vargas,         Sergio         Lucena         Mendes,         Valeria         Fagundes         e         Yuri

Luiz         Reis         Leite,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Agnaldo         Silva         Martins,         Ana         Paula         Cazerta

Farro         da         Rosa,         Celso         Oliveira         Azevedo,         Frederico         Falcao         Salles,         Marcelo         Teixeira         Tavares,

Mauricio         Hostim         Silva         e         Roberta         Paresque,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Jean         Christophe         Joyeux.

Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a

sessão.         INFORME         1:         A         Procuradoria         da         UFES         foi         consultada         pelo         PPG         Economia         sobre         o

problema         de         alunos         desligados         por         reprovação         em         duas         ou         mais         disciplinas         e         que,         ao         reingressar

no         curso,         voltam         a         apresentar         desempenho         insatisfatório.         O         PPG         fez         uma         consulta         sobre         a

possibilidade         de         incluir,         no         processo         seletivo         para         o         mestrado,         como         pré-requisito         que         o

candidato         não         tenha         sido         desligado         por         insuficiência         no         desempenho         nos         3         anos         anteriores.A

Procuradoria         esclareceu         que         não         é         possível         proibir         que         pessoas         desligadas         anteriormente         se

inscrevam         no         processo         seletivo,         mas         apontou         que         a         avaliação         do         currículo         e         do         histórico         são

previstos         no         Regulamento         da         Pós-graduação         da         UFES         e         que,         desta         forma,         o         PPG         pode         incluir

critérios         relacionados         aos         mesmos         em         seus         editais..         INFORME         2:         A         bolsista         de         pós-doutorado

do         PPGBAN         Ana         Carolina         Loss         Rodrigues         comunica         que,         a         fim         de         cumprir         o         plano         de         trabalho

de         seu         projeto         de         pesquisa         de         pós-doutorado,         irá         ausentar-se         fisicamente         da         Universidade         Federal

do         Espírito         Santo         em         diferentes         ocasiões         nos         dois         próximos         semestres         de         vigência         de         seu         projeto,

para         obtenção         e         análise         de         dados,         formação         complementar,         trabalho         de         campo         e         participação         em

eventos         científicos..         INFORME         3:         A         PRPPG         encaminhou         uma         proposta         para         regulamentar         as

disciplinas         de         Estágio         de         Docência         cursadas         por         alunos         regulares         de         pós-graduação         da         UFES         e

solicitou         aos         PPGs         sugestões         sobre         a         mesma..         PAUTA         1:         Aprovação         das         atas         das         reuniões         dos

dias         13/02/2017,         30/03/2017,         10/04/2017,         26/04/2017         e         02/05/2017..         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         2:         A         coordenação         do         PPGBAN         propõe         o         seguinte         calendário         para         as

reuniões         ordinárias         deste         colegiado,         de         junho         de         2017         a         janeiro         de         2018.         Em         2017:         26/06,         31/07,

04/09,         25/09,         23/10,         20/11,         04/12,         18/12.         Em         2018:         29/01.         Todas         às         14:00,         podendo         ser         de

caráter         presencial         ou         virtual,         a         depender         da         demanda         da         reunião..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues

Marques         da         Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         O         discente         Wesley

Dondoni         Colombo         solicita         a         inclusão         da         Dra.         Cecilia         Waichert         como         co-orientadora..

Relator(a):         Alexandre         Pires         Aguiar.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Parecer:         "A         Dra.

Monteiro         é         pós-doutoranda         na         UFES         e         no         PPGBAN,         é         altamente         produtiva,         atua         na         mesma         área

de         especialidade         da         dissertação         a         co-orientar         (sistemática         de         Bethylidae),         tem         ampla         experiência

de         trabalho         no         laboratório         do         orientador         oficial,         e         trabalha         no         mesmo         laboratório         onde         atua         o
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doutorando.         Além         disso,         não         há         regras         específicas         no         regimento         do         PPGBAN         sobre

co-orientação.         Sendo         assim,         salvo         melhor         juízo,         sou         de         parecer         favorável         à         aprovação         do

pedido.".         PAUTA         4:         A         discente         Chirlei         Dias         de         Brito         solicita         a         inclusão         da         Dra.         Geane         Lanes

como         co-orientadora..         Relator(a):         Albert         David         Ditchfield.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         Parecer:         "Trata         do         presente         o         parecer         sobre         o         pedido         de         credenciamento         de

co-orientadoria         da         aluna         da         PPGBAN         Chirlei         Dias         de         Brito,         matrícula         2017141089,         orientador

Celso         Oliveira         Azevedo,         doutorado.         A         co-orientadora         será         a         Dr.         Geane         de         Oliveira         de         Lanes         da

Secretaria         de         Educação,         que         obteve         o         seu         doutorado         em         2013         junto         a         PPGBAN.         Como         a

co-orientadora         tem         formação         na         área         de         interesse         da         aluna         Chirlei         e         tem         o         potencial         de         contribuir

de         maneira         significativa         com         o         desenvolvimento         do         projeto         de         pesquisa         da         aluna,         sou         de         parecer

favorável.         Aconselho         ao         programa         que         o         pedido         seja         deferido.".         PAUTA         5:         A         discente         Marcella

Bueno         Ribeiro         solicita         inclusão         da         Dra.         Kyria         Santiago         do         Nascimento,         professora         da

Universidade         Federal         do         Ceará,         como         co-orientadora..         Decisão:         Retirado(a)         Solicitou-se         que         a

discente         e         a         orientadora         informassem         quais         as         contribuições         da         co-orientadora         para         a         dissertação,

para         que         o         assunto         possa         ser         apreciado         posteriormente..         PAUTA         6:         O         discente         Felipe         Donateli

Gatti         solicita         aproveitamento         de         créditos         das         seguintes         disciplinas         cursadas         no         mestrado         da

Universidade         Federal         de         Ouro         Preto:         Ecologia         de         Dosseis         Florestais         -         disciplina         de         campo;

Evolução         Interdisciplinar;         Entomologia         Ecológica;         Biologia         Evolutiva         de         Insetos         Herbívoros;

Bioestatística         I         -         Univariada;         Bioestatística         II         -         Multivariada;         Estágio         de         Docência..         Relator(a):
Sarah         Maria         Vargas.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         A         relatora,         professora         Sarah

Vargas,         emitiu         o         seguinte         parecer:         "O         aluno         apresentou         formulário         de         solicitação,         o         histórico

escolar         com         notas         e         os         programas         das         disciplinas.         Por         isso         sou         favorável         ao         aproveitamento         das

disciplinas         solicitadas.".         PAUTA         7:         A         discente         Daniele         Ferreira         Mugrabi         encaminha         solicitação

de         qualificação         de         doutorado,         a         ocorrer         no         dia         06/07/2017,         com         a         seguinte         banca:         Prof.

Alexandre         Aguiar         (presidente),         Dra.         Cecília         Waichert         Monteiro,         Prof.         Albert         Ditchfield..

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         A         bolsista         de         pós-doutorado         CAPES/PNPD

Andressa         Gatti         encaminha         relatório         final         referente         às         atividades         de         seu         pós-doutorado,         incluindo

aquelas         do         projeto         de         pesquisa         "Efetividade         de         um         dos         últimos         remanescentes         de         Floresta         de

Tabuleiros         na         conservação         dos         ungulados",         desenvolvidas         durante         o         período         de         maio         de         2014         a

abril         de         2017,         sob         supervisão         do         prof.         Sérgio         Lucena         Mendes..         Relator(a):         Yuri         Luiz         Reis         Leite.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Parecer:         "Prezadas(os)         senhoras(es),         Trata         o         presente         da

avaliação         do         relatório         final         de         Andressa         Gatti         referente         às         atividades         do         projeto         de         pesquisa

"Efetividade         de         um         dos         últimos         remanescentes         de         Floresta         de         Tabuleiros         na         conservação         dos

Ungulados",         desenvolvidas         durante         o         período         de         maio         de         2014         a         abril         de         2017,         como         bolsista         de

pós-doutorado-PNPD,         no         PPGBAN.         Andressa         Gatti         desenvolveu         atividades         em         campo         durante

todo         o         período,         totalizando         20         campanhas         com         atividades         de         instalação         e         monitoramento         das

armadilhas         fotográficas,         coleta         de         amostras         de         mamíferos         de         grande         porte,         além         de         atividades         de

educação         ambiental,         difusão         científica         e         sensibilização.         Ela         publicou         5         resumos         em         anais         de

eventos,         submeteu         3         manuscritos         para         revistas         científicas         (Mammalia,         European         Journal         of

Wildlife         Research,         Oecologia         Australis)         diretamente         relacionados         ao         projeto         e         possui         outros         5

manuscritos         em         processo         de         elaboração.         Além         disso,         Andressa         orientou         3         alunos         de         graduação

da         Ufes         e         um         de         outra         instituição         em         seus         trabalhos         de         conclusão         de         curso,         coorientou         um         aluno

de         mestrado         do         PPGBAN,         captou         recursos         financeiros         para         o         projeto         e         estabeleceu         parcerias

Emissão: 10/04/2018 15:07:49 Página 2/5



nacionais         e         internacionais.         Considerando         o         ótimo         desempenho         e         os         resultados         apresentados,         sou

de         parecer         favorável         à         aprovação         do         relatório         de         Andressa         Gatti.".         PAUTA         9:         O         Dr.         Diego

Nunes         Barbosa         solicita         realização         de         estágio         de         pós-doutorado,         com         o         projeto         intitulado

"Evolução         do         padrão         "mirmecófilo"         em         Aculeata         (Hymenoptera:         Hexapoda):         utilizando         dados         de

morfologia         do         aparato         do         ovipositor".         O         mesmo         conta         com         uma         bolsa         concedida         por         meio         de

projeto         do         supervisor,         Prof.         Celso         Azevedo..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Em         conformidade         com         a         Resolução         n.         46/2013         do

CEPE,         o         solicitante         apresentou         I.         carta         endereçada         à         Coordenação         do         PPGBAN         com         solicitação;

II.         projeto         de         pesquisa         científica         a         ser         desenvolvido         dentro         do         Programa;         III.         plano         de         trabalho         a

ser         desenvolvido         durante         o         pós-doutoramento;         IV.         seu         currículo         Lattes;         V.         carta         de         aceite         de

supervisão         do         Prof.         Celso         Azevedo;         VI.         currículo         Lattes         do         supervisor..         PAUTA         10:         A         Dra.         Ana

Carolina         de         A.         Mazzuco         solicita         realização         de         estágio         de         pós-doutorado,         com         o         projeto         intitulado

"Influência         de         forçantes         oceano-climáticas         sobre         a         dinâmica         larval         de         invertebrados         bentônicos

em         recifes         lateríticos".         A         mesma         conta         com         uma         bolsa         concedida         por         meio         de         projeto         do

supervisor,         Prof.         Angelo         Bernardino..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         Em         conformidade         com         a         Resolução         n.         46/2013         do         CEPE,         a

solicitante         apresentou         I.         carta         endereçada         à         Coordenação         do         PPGBAN         com         solicitação;         II.

projeto         de         pesquisa         científica         a         ser         desenvolvido         dentro         do         Programa;         III.         plano         de         trabalho         a         ser

desenvolvido         durante         o         Pós-doutoramento;         IV.         seu         currículo         Lattes;         V.         carta         de         aceite         de

supervisão         do         Prof.         Angelo         Bernardino;         VI.         currículo         Lattes         do         supervisor..         PAUTA         11:         A         Dr.

Gerard         ILL-Raga         solicita         realização         de         estágio         de         pós-doutorado,         com         o         projeto         intitulado

"Estimativa         do         impacto         dos         rejeitos         de         minério         da         SAMARCO         na         Foz         do         Rio         Doce:         análise         da

biodiversidade         da         meiofauna         e         comunidades         microbianas         por         métodos         de         DNA         metabarcoding".

O         mesmo         conta         com         uma         bolsa         concedida         por         meio         de         projeto         do         supervisor,         Prof.         Angelo

Bernardino..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         Em         conformidade         com         a         Resolução         n.         46/2013         do         CEPE,         o         solicitante         apresentou         I.

carta         endereçada         à         Coordenação         do         PPGBAN         com         solicitação;         II.         projeto         de         pesquisa         científica         a

ser         desenvolvido         dentro         do         Programa;         III.         plano         de         trabalho         a         ser         desenvolvido         durante         o

Pós-doutoramento;         IV.         seu         currículo         Lattes;         V.         carta         de         aceite         de         supervisão         do         Prof.         Angelo

Bernardino;         VI.         currículo         Lattes         do         supervisor..         PAUTA         12:         A         discente         de         doutorado         Angélica

Maria         Scaldaferri         Firmo         solicita         prorrogação         do         trancamento         de         sua         matrícula         por         período

indeterminado,         em         função         de         tratamento         psiquiátrico..         Decisão:         NÃ£o         aprovado(a)         A         discente

teve         pedido         de         trancamento         do         curso         aprovado         em         reunião         deste         Colegiado         em         fevereiro         de

2016,         por         um         período         de         12         meses.         Findo         o         prazo,         a         discente         não         efetuou         matrícula         e         nem         se

apresentou         ao         orientador.         Desta         forma,         em         reunião         deste         Colegiado         em         30/03/2017,         decidiu-se

entrar         em         contato         com         a         discente         para         que         ela         apresentasse         esclarecimentos,         ou         seria         configurado

abandono         de         curso.         Em         28/04/2017,         a         discente         encaminhou         solicitação         de         prorrogação         do

trancamento         de         sua         matrícula         "por         período         indeterminado",         em         função         de         tratamento

psiquiátrico.         A         mesma         apresentou         atestado         médico         emitido         em         13/04/2017         que         atesta

incapacidade         laborativa         por         6         meses.         O         Artigo         33         do         anexo         da         Resolução         nº         11/2010         do

CEPE/UFES         prevê         até         1         ano         de         trancamento         de         cursos         de         doutorado,         por         "motivo         de         doença

devidamente         comprovada         por         laudo         de         autoridade         médica         competente"..         PAUTA         13:         Após         o

vencimento         do         trancamento         do         curso         da         discente         de         doutorado         Angélica         Maria         Scaldaferri
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Firmo,         a         mesma         não         se         apresentou         para         matrícula         e,         ao         ser         procurada         pela         SIP,         em         nome         do

PPGBAN,         a         mesma                  solicitou         prorrogação         do         trancamento         do         curso         em         função         de         tratamento

para         doença.         No         entanto,         o         trancamento         além         de         12         meses         não         encontra         respaldo         na         Resolução         nº

11/2010         do         CEPE/UFES         e,         por         isso,         o         Colegiado         Acadêmico         do         PPGBAN         solicita         o

desligamento         da         discente..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         14:         A         discente         de

doutorado         Gabrielle         Dantas         Tenório         encaminha         solicitação         de         prorrogação         do         trancamento         de

sua         matrícula         90         dias         adicionais,         em         função         de         tratamento         psiquiátrico..         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade         A         discente         teve         pedido         de         trancamento         do         curso         aprovado         em         reunião         deste

Colegiado         em         13/02/2017,         por         um         período         de         90         dias         (vencimento         portanto         em         14/05/2017).         Ela

encaminha         solicitação         de         prorrogação         do         trancamento         de         sua         matrícula         90         dias         adicionais,         em

função         de         tratamento         psiquiátrico.         A         discente         apresentou         atestado         médico         emitido         em

13/04/2017         que         sugere         afastamento         de         suas         atividades         acadêmicas         por         90         dias.         O         Artigo         33         do

anexo         da         Resolução         nº         11/2010         do         CEPE/UFES         prevê         até         1         ano         de         trancamento         de         cursos         de

doutorado,         por         "motivo         de         doença         devidamente         comprovada         por         laudo         de         autoridade         médica

competente"..         PAUTA         15:         A         doutoranda         Ana         HeloÃsa         de         Carvalho,         ingressante         em

01/12/2012,         solicita         novo         adiamento         da         defesa,         com         data         prevista         para         novembro         de         2017..

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         16:         A         mestranda         Débora         De'Nadai         Dalvi

solicita         defesa         de         dissertação         para         a         data         de         29/06/2017.         Banca         sugerida:         Valéria         Fagundes

(orientadora),         Gustavo         Rocha         Leite         (membro         interno),         Roberta         Paresque         (membro         interno),

Vander         Calmon         Tosta         (membro         externo;         CEUNES),         Marcela         Ferreira         Paes         (membro         externo;

IFES         -         Vila         Velha)..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         17:         O         doutorando         Juan

Manuel         Vargas         Rojas         solicita         defesa         de         tese         de         doutorado,         para         a         data         de         03/07/2017.         Banca:

Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva         (presidente);         Alexandre         Aguiar         (membro         interno);         Júlia

Calhau         Almeida         (membro         interno);         Rodrigo         Feitosa         (membro         externo;         UFPR);         Geane         Lanes

(membro         externo;         SEDU-ES);         Cecília         Waichert         Monteiro         (suplente         interno);         Isabel         Alencar

(suplente         externo;         IFES         Santa         Teresa)..         Decisão:         Retirado(a)         A         solicitação         foi         retirada         de         pauta,

dada         a         comunicação         da         impossibilidade         do         Dr.         Rodrigo         Feitosa         participar         da         defesa..         PAUTA         18
:         O         doutorando         Jardel         Brandão         Seibert         solicita         a         inclusão         da         Dra.         Andressa         Gatti         como

co-orientadora..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         19:         A         doutoranda         Renata

Pasini         Barbosa         solicita         a         inclusão         do         Dr.         Charles         Gladstone         Duca         Soares         (UVV)         como

co-orientador..         Decisão:         Retirado(a)         A         solicitação         foi         retirada         de         pauta         para         que         haja         tempo         hábil

para         análise         e         parecer         do         pedido..         PAUTA         20:         Abertura         do         Edital         PPGBAN         03/2017,         para         o

preenchimento         de         uma         bolsa         de         doutorado         ligada         ao         projeto         "Rede         Solos         e         Bentos         no         estuário         do

Rio         Doce",         com         financiamento         CAPES/ANA/FAPES,         coordenado         pelo         prof.         Angelo

Bernardino..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         21:         Distribuição         dos         recursos         do

PROAP         para         o         ano         de         2017..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         O         PPGBAN         recebeu

33.687,50         reais         referente         à         verba         PROAP         em         2017.         A         Coordenação         propõe         o         investimento         de

cerca         de         5.500         reais         para         a         disciplina         obrigatória         Zoologia         de         Campo         em         2017-1,         e         o         mesmo

valor,         para         a         mesma         disciplina,         em         2017-2,         uma         vez         que         a         referida         disciplina         não         foi         ofertada         em

2016-2..         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou

encerrada         a         sessão,         e         eu,         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva,         Secretário(a)         do(a)         Programa         de

Pós-Graduação         em         Ciências         Biológicas         (PPGBAN),         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e

aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.         Vitória/ES,         29         de         maio         de         2017.
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Taissa Rodrigues Marques da Silva
(Presidente)

Albert David Ditchfield

Alexandre Pires Aguiar Angelo Fraga Bernardino

Jardel BrandÃ£o Seibert JoÃ£o Paulo Maires Hoppe

Leonora Pires Costa Roger Rodrigues GuimarÃ£es

Sarah Maria Vargas Sergio Lucena Mendes

Valeria Fagundes Yuri Luiz Reis Leite
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