
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         QUINQUAGÉSIMA         QUARTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         BIOLÓGICAS         (PPGBAN)         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         04/06/2018.

Aos         quatro         dias         do         mês         de         junho         do         ano         de         dois         mil         e         dezoito,         às         catorze         horas         e         zero                  minutos,

foi         realizada         no(a)         sob         consulta         online,                  a         Quinquagésima         Quarta         Sessão         Ordinária         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),

Agnaldo         Silva         Martins,         Albert         David         Ditchfield,         Alexandre         Pires         Aguiar,         Ana         Paula         Cazerta

Farro         da         Rosa,         Angelo         Fraga         Bernardino,         Celso         Oliveira         Azevedo,         Gustavo         Rocha         Leite,         Jean

Christophe         Joyeux,         Joana         Zorzal         Nodari,         João         Paulo         Maires         Hoppe,         Leonora         Pires         Costa,

Mauricio         Hostim         Silva,         Roger         Rodrigues         Guimarães         e         Sarah         Maria         Vargas,         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         Sergio         Lucena         Mendes,         Valeria         Fagundes         e         Yuri         Luiz         Reis         Leite,         e         com         a(s)

ausência(s)         de         Frederico         Falcao         Salles,         Marcelo         Teixeira         Tavares         e         Roberta         Paresque.         Havendo

número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         PAUTA
1:         Aprovação         da         ata         da         reunião         53..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         A

doutoranda         Lucyane         Moreira         dos         Santos         solicita         trancamento         de         matrícula         por         6         meses,         por

motivos         de         saúde.         Junto         ao         pedido,         foi         anexado         relatório         médico.         A         discente         ingressou         no

doutorado         em         01/12/2012;         teve         um         pedido         de         prorrogação         de         12         meses         aprovado;         e         um         pedido

anterior         de         trancamento         de         6         meses         aprovado.         Relato         e         parecer:         O         pedido         encontra         apoio         no

Artigo         33         do         Anexo         Único         da         Resolução         nº         11/2010         -         CEPE         -         Regulamento         Geral         da

Pós-graduação         da         UFES.         Portanto,         sou         de         parecer         favorável         ao         trancamento,         com         defesa         no

prazo         máximo         de         30/11/2018..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         A         doutoranda         Amanda         Dasílio         solicita         trancamento

de         sua         matrícula,         por         1         ano.         Relato         e         parecer:         "A         discente         Amanda         Dasilio         matriculou-se         no

doutorado         em         07/03/2016,         sob         a         orientação         do         prof.         Albert         Ditchfield.         A         discente         solicitou,         junto

à         coordenação,         o         trancamento         do         doutorado         pelo         período         de         1         ano         devido         ao         nascimento         de         seu

filho,         e         anexou         a         certidão         de         nascimento,         a         qual         indica         o         nascimento         da         criança         em         27/12/2017.

A         discente         não         realizou         matrícula         em         2018         e,         como         o         Regulamento         Geral         da         Pós-graduação         da

UFES         não         possui         nenhum         tipo         de         previsão         acerca         de         discentes         gestantes         e         parturientes,         o         Diretor

de         Pós-Graduação,         prof.         Geraldo         Mill,         sugeriu         que         a         fosse         feita         a         solicitação         de         trancamento

neste         caso.         A         discente         Amanda         Dasilio         possui         vínculo         empregatício         junto         à         Secretaria         de         Estado

de         Educação         (SEDU-ES)         e         não         possui         bolsa         atualmente.         Dados         os         fatos         relatos,         e         com         vistas         aos

melhores         interesses         do         PPGBAN         e         da         discente         parturiente,         sou         de         parecer         favorável         à         solicitação

de         trancamento,         com         vigência         a         partir         desta         reunião.".         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da

Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Homologação         da         aprovação         ad

referendum         de         banca         de         mestrado         de         Rodrigo         Novo         Gama.         Presidente         da         banca:         Angelo         Fraga

Bernardino.         Membro         interno:         Agnaldo         Silva         Martins.         Membro         interno         suplente:         Jean         Christophe

Joyeux.         Membro         externo         (USP):         Paulo         Yukio         Gomes         Sumida.         Membro         externo         suplente:

Alexander         Turra         (USP)..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         5:         Homologação         da         aprovação         ad

referendum         de         banca         de         mestrado         de         Helder         Coelho         Guabiroba         Jr.         Presidente         da         banca:         Jean

Christophe         Joyeux.         Membro         interno:         Angelo         Fraga         Bernardino.         Membro         interno         suplente:
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Agnaldo         Silva         Martins.         Membro         externo:Hudson         Tercio         Pinheiro         (California         Academy         of

Sciences).         Membro         externo         suplente:         Carlos         Eduardo         Leite         Ferreira         (UFF)..         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         6:         O         discente         Marlon         Lima         solicita         aproveitamento         da         disciplina

Sistema         de         Informação         Geográficas         aplicado         aos         estudos         ambientais         e         territoriais         (PPGG         7215).

Relato         e         parecer:         "A         disciplina         possui         relevância         para         o         desenvolvimento         da         tese         do         discente         e         é

afim         à         Biologia         Animal.         Portanto,         sou         de         parecer         favorável         ao         seu         aproveitamento         de         60         horas         e

4         créditos,         com         base         no         Art.         24         do         Regulamento         Geral         da         Pós-graduação         da         UFES         (Resolução

11/2010         -         CEPE).".         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         7:         O         discente         Fabrício         Ângelo         Gabriel         solicita         aproveitamento         das

disciplinas:         Toxicologia         Aquática;         Poluição;         Recuperação         de         áreas         degradadas;         e         Gestão

Ambiental.         Relato         e         parecer:         "Considerando         que         os         programas         das         disciplinas         de         Toxicologia

Aquática,         Poluição,         Recuperação         de         Áreas         Degradadas         e         Gestão         Ambiental,         cursadas         em

programas         de         pós-graduação         na         UFPE         estão         diretamente         relacionados         com         o         projeto         de         tese         de

doutorado         do         aluno,         intitulado         "IMPACTOS         ECOLO�GICOS         DE         REJEITOS         DE         MINE�RIO

NO         ESTUA�RIO         DO         RIO         DOCE         UTILIZANDO         LINHAS         DE         MU�LTIPLAS         EVIDE�NCIAS"

sou         favorável         ao         aproveitamento         dos         créditos         no         PPGBAN.".         Relator(a):         Agnaldo         Silva

Martins.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         O         doutorando         Augusto         Barros

Mendes         solicita         aproveitamento         de         disciplina         Bioestatística.         Relato         e         parecer:         "O         discente

Augusto         Barros         Mendes,         matriculado         no         Doutorado         deste         programa,         solicita         aproveitamento         da

disciplina         Bioestatística         (PBAN-9506).         O         interessado         cursou         a         disciplina         de         Bioestatística         no

Programa         de         Pós-Graduação         em         Biologia         Marinha         e         Ambientes         Costeiros         da         Universidade

Federal         Fluminense.         Visto         que         a         carga         horária         e         conteúdo         programático         das         disciplinas         são

compatíveis,         sou         favorável         ao         deferimento         do         aproveitamento,         salvo         melhor         juízo.".         Relator(a):
Gustavo         Rocha         Leite.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:         Relatório         final         de

atividades         da         pós-doutoranda         Ana         Carolina         Loss.         Relato         e         parecer:         "Trata         a         presente         do         pedido

encaminhado         pelo         Professor         Yuri         Leite         solicitando         apreciação         do         relatório         final         de         atividades         da

Dra.         Ana         Carolina         Loss         como         bolsista         de         pós-doutorado         do         PPGBAN,         entre         dezembro         de         2014         e

janeiro         de         2018,         sob         sua         supervisão.         A         Dra.         Ana         Carolina         apresenta         em         seu         relatório         final,

atividades         de         ensino         e         pesquisa         as         quais         esteve         envolvida,         sendo         eles:         (1)         aulas         na         Graduação

(duas         disciplinas         em         três         semestres),         (2)         aulas         na         Pós-Graduação         (cinco         disciplinas         em         cinco

semestres),         (3)         publicações         em         periódicos         científicos         (14         publicações,         sendo         pelo         menos         sete

relacionadas         diretamente         com         o         tema         do         projeto         de         pós-doutorado),         (4)         participação         em         dois

congressos         nacionais,         (5)         atividades         de         campo,         coleta         de         dados         e         intercâmbios         (11         atividades

entre         agosto         de         2015         e         novembro         de         2017)         e         (6)         orientações         de         TCC         (três         concluídas)         e         IC         (três

concluídas).         Considerando         o         listado         acima,         s.m.j,         sou         de         parecer         favorável         à         aprovação         do

Relatório         Final,         pois         as         atividades         desenvolvidas         estão         de         acordo         com         as         atividades         previstas         no

Projeto         de         Pós-Doutorado.         O         requerente         solicita         também,         caso         aprovado         pelo         Colegiado         do

PPGBAN,         que         o         Relatório         seja         encaminhado         à         PRPPG         para         emissão         de         certificado.".

Relator(a):         Sarah         Maria         Vargas.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         10:         Relatório

de         atividades         da         pós-doutoranda         Marina         Zanin         Gregorini.         Relato         e         parecer:         "Prezada

Coordenadora,         Trata         o         presente         de         relatório         final         de         estágio         pós-doutoral         cumprido         pela         Dra.

Marina         Zanin         Gregorini,         no         período         de         outubro         de         2015         a         fevereiro         de         2018.         O         projeto         de

pesquisa         envolveu         uma         avaliação         do         efeito         em         escalas         múltiplas         da         destruição         de         habitat         sobre         os
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felinos.         foram         desenvolvidos         cinco         estudos         independentes,         os         quais         correspondem         a         manuscritos

já         submetidos         (2)         ou         em         fase         de         escrita         (3).         Além         das         publicações         foram         desenvolvidas

atividades         de:         ensino         (disciplina         para         a         pós-graduação),         orientação         (IC         e         co-orientação         de

mestrado),         extensão         (palestras,         e         ações         de         difusão)         e         participação         em         bancas         (defesa         e

qualificação).         Pelos         resultados         apresentados,         avalio         que         a         candidata         tem         desempenho         satisfatório

e,         assim,         smj,         sou         favorável         à         aprovação         do         relatório.         Sem         mais,         Marcelo         Teixeira         Tavares".

Relator(a):         Marcelo         Teixeira         Tavares.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:

Relatório         de         atividades         da         pós-doutoranda         Danielle         de         Oliveira         Moreira.         Relato         e         parecer:         "Trata

o         presente         de         relato         e         parecer         a         respeito         do         relatório         parcial         de         pós-doutorado         PNPD         da         Dra.

Danielle         de         Oliveira         Moreira,         sob         supervisão         do         prof.         Sergio         Lucena         Mendes,         intitulado

"Interações         entre         mamíferos         silvestres         e         comunidades         humanas         locais         em         uma         paisagem         na         Mata

Atlântica".         A         Dra.         Danielle,         durante         o         período         a         que         se         refere         o         relatório,         desempenhou

atividades         diretamente         relacionadas         ao         seu         projeto         de         pesquisa         (realização         de         70         entrevistas         com

moradores         do         entorno         da         Rebio         de         Sooretama),         ofertou         disciplinas         no         PPGBAN         (Zoologia         de

Campo         e         Manejo         e         Conservação         de         Fauna),         co-orientou         discentes         do         PPGBT         e         PPGBAN         (uma

co-orientação         de         mestrado         concluída,         uma         em         andamento),         co-orientou         discentes         de         graduação

(duas         em         andamento),         publicou         quatro         artigos         científicos,         submeteu         outros         dois         e,         por         fim,

participou         de         um         evento         nacional         e         outro         internacional.         Diante         das         atividades         desempenhadas

pela         Dra.         Danielle         e         do         seu         comprometimento         com         o         desenvolvimento         do         projeto         e         com         o

PPGBAN,         sou         de         parecer         favorável         à         aprovação         do         relatório         parcial.".         Relator(a):         Frederico

Falcao         Salles.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         12:         A         professora         Luisa         Soares

solicita         a         inclusão         do         prof.         Dr.         Luiz         Fernando         Duboc         da         Silva         como         coorientador         da         doutoranda

Maridiesse         Morais         Lopes.         Relato         e         parecer:         "Considerando         que         a         inclusão         do         Prof.         Luiz

Fernando         Duboc         como         co-orientador         é         de         fundamental         importância         para         o         desenvolvimento         do

trabalho,         seja         por         oferecer         infra-estrutura         laboratorial         adequada         no         local         de         residência         do

solicitante         (São         Mateus)         bem         como         contribuir         com         orientação         complementar         no         tema         específico

da         dissertação,         sou         de         parecer         favorável         a         aprovação         da         solicitação         de         co-orientação.".

Relator(a):         Agnaldo         Silva         Martins.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         13:         O

discente         Helder         Coelho         Guabiroba         Jr         solicita         a         inclusão         do         Dr.         Ciro         Colodetti         Vilar         como

coorientador,         retroativo         a         março         de         2016.         É         relatado         que         o         prof.         Ciro         possui         as         seguintes

atribuições:         "Auxílio         no         desenho         amostral         /         coleta         de         dados         e         análises         estatísticas.         O

co-orientador         vem         acompanhando         o         desenvolvimento         do         projeto         do         aluno         desde         Março/2016."

Relato         e         parecer:         "O         aluno         e         orientador         informam         que         o         Dr.         Ciro         Vilar         vem         auxiliando         no

trabalho         do         aluno         há         mais         de         um         ano,         atuando         efetivamente         como         co-orientador         do         aluno.         Sou         de

parecer         favorável         à         solicitação.".         Relator(a):         Angelo         Fraga         Bernardino.         Decisão:         Aprovado(a)

por         maioria         Houveram         dois         votos         contrários         ao         parecer,         dos         professores         Celso         Azevedo         e

Maurício         Hostim.         O         primeiro         questionou         se         um         pedido         retroativo         a         março         de         2016         poderia         estar

irregular         e         solicitou         consulta         a         instâncias         cabíveis         na         UFES..         PAUTA         14:         Inclusão         de

coorientador         de         Nila         Rássia         Costa         Gontijo.         Relato         e         parecer:         "Trata         do         presente         de         um         pedido         de

inclusão                  de         coorientador         por         parte         da         aluna         Nila         Rássia         Costa         Gontijo,         Matrícula:         2017131405,

orientada         pelo         Dr.         Sérgio         Lucena         Mendes.         A         coorientadora         será         a         Dra.         Danielle         de         Oliveira

Moreira.         Após                  análise         da         documentação         sou         de         parecer         favorável.".         Relator(a):         Albert         David

Ditchfield.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         15:         A         orientadora         da         discente
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Marcela         Akemi         Ishihara,         profa.         Sarah         Vargas,         solicita         a         inclusão         do         Dr.         Fabricius         Maia         Chaves

Bicalho         Domingos         como         coorientador.         Relato         e         parecer:         "Trata         o         presente         de         solicitação         de

inclusão         do         Prof.         Dr.         Fabrícius         Maia         Chaves         Bicalho         Domingos,         professor         adjunto         da

Universidade         Federal         do         Mato         Grosso,         como         co-orientador         da         mestranda         Marcela         Akemi

Ishihara.         De         acordo         com         seu         cv         lattes,         o         Prof.         Fabrícius         desenvolve         pesquisas         em         evolução,

sistemática,         biogeografia         e         ecologia         da         fauna         Neotropical.         Pelo         relatado,         o         Prof.         Fabrícius         doará

amostras         e         auxiliará         na         análise         de         dados         (filogeográficos         e         de         padrões         de         diversificação).         Em

virtude         do         auxílio         na         análise         de         dados,         sou,         salvo         melhor         juízo,         de         parecer         favorável         ao         pedido         de

coorientação.".         Relator(a):         Frederico         Falcao         Salles.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         16:         O         orientador         da         discente         Georgea         Silva         Lyrio,         prof.         Sergio         Lucena         Mendes,         solicita

a         inclusão         da         Dra.         Marina         Zanin         Gregorini         como         coorientadora.         Relato         e         parecer:         "Trata         o

presente         documento         da         solicitação         de         co-orientação         da         aluna         Georgea         Silva         Lyrio,         regularmente

matriculada         no         PPGBAN,         pela         Dra.         Marina         Zanin         Gregorini         da         Universidade         Federal         do

Maranhão.         A         aluna         é         orientada         do         Prof.         Dr.         Sergio         Lucena         e         apresenta         um         projeto         que         tratará         da

influência         dos         aspectos         da         paisagem         (ecologia         de         paisagem)         na         diversidade         funcional         em

comunidades         de         mamíferos         da         Mata         Atlântica.         Considerando         que         a         temática         a         ser         abordada         pela

aluna         ?Ecologia         de         paisagens?         faz         parte         da         área         de         formação         e         atuação         da         Dra.         Marina         Z.

Gregorini,         conforme         currículo         lattes         apresentado.         Considerando         que         a         referida         pesquisadora         já

atua         em         colaboração         com         o         prof.         Sérgio         Lucena         em         projeto         de         pesquisa         ("Aspectos         ecológicos

do         surto         de         febre         amarela         silvestre         no         Espírito         Santo").         Considerando         que         a         Dra.         Marina         Zanin

Gregorini         está         apta         a         desenvolver         as         atividades         propostas         como         co-orientadora,         sou         de         parecer

favorável         a         aprovação         da         solicitação         de         co-orientação         realizada         pela         aluna         Georgea         e         seu

orientador.".         Relator(a):         Ana         Paula         Cazerta         Farro         da         Rosa.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         17:         O         orientador         da         discente         Josiele         Alves         Pereira,         prof.         Agnaldo         Silva

Martins,         solicita         a         inclusão         da         Dra.         Ana         Carolina         de         Azevedo         Mazzuco         como         coorientadora.

Relato         e         parecer:         "De         acordo         com         o         formulário,         a         aluna         solicita         co-orientação         da         Dra.         Ana

Mazzuco         para         contribuir         com         obtenção         e         análise         de         dados.         Como         o         orientador         e         a         aluna         estão         de

acordo,         e         considerando         a         experiência         da         Dra.         Mazzuco,         sou         favorável         a         co-orientação.".

Relator(a):         Angelo         Fraga         Bernardino.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         18:

Distribuição         da         verba         PROAP.         O         PPGBAN         recebeu         R$         34.455,09         de         verba         PROAP         em         2018.

Após         despesas         com         participação         em         bancas,         há         R$         27.224,53         reais         em         caixa.         Com         base         nos

resultados         da         votação         feita         no         ano         de         2017         e         nas         sugestões         dadas         pelos         professores         durante         o

ano,         sugerem-se         dois         cenários         para         a         divisão         das         despesas:         Proposta         A:         R$         5500,00         para         a

Zoologia         de         Campo.         O         restante         dividido         igualitariamente         entre         os         66         alunos         regularmente

matriculados,         não         atrasados.         Total:         R$         330,00         por         aluno,         a         ser         utilizados         individualmente         por

eles         (ou         seja:         máximo         de         330,00         por         pedido).         Proposta         B:         R$         5500,00         para         a         Zoologia         de

Campo.         O         restante         dividido         igualitariamente         entre         os         66         alunos         regularmente         matriculados,         não

atrasados.         Total:         R$         330,00         por         aluno,         a         ser         repassados         aos         orientadores         (ou         seja:         o         orientador

poderá         dividir         igualitariamente         ou         não         entre         seus         orientandos         discentes,         utilizando         os         critérios

que         achar         mais         adequados,         como         por         exemplo         necessidades         específicas         de         projetos,         trabalhos         de

campo,         priorização         de         alunos         finalistas,         etc).         Pedidos         encaminhados         em         nome         de         alunos         devem

ter         a         assinatura         do         orientador         dando         ciência.         Em         votação,         a         proposta         A         recebeu         5         votos:         Roger

Guimarães,         Maurício         Hostim,         Albert         Ditchfield,         Joana         Zorzal         e         Leonora         Costa.         A         proposta         B
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recebeu         9         votos:         Agnaldo         Martins,         Celso         Azevedo,         Ana         Paula         Rosa,         Angelo         Bernardino,

Jean-Christophe         Joyeux,         Gustavo         Leite,         João         Paulo         Hoppe,         Sarah         Vargas         e         Alexandre         Aguiar.         A

professora         Valéria         Fagundes         manifestou-se         favorável         à         proposta         A,         mas         seu         voto         não         foi

computado         por         encontrar-se         afastada         em         licença-maternidade.         O         professor         Sérgio         Mendes

manifestou-se         favorável         à         proposta         A,         mas         seu         voto         não         foi         computado         por         encontrar-se         cedido

ao         Instituto         Nacional         da         Mata         Atlântica.         Por         maioria,         foi         aprovada         a         proposta         B..         Decisão:
Aprovado(a)         por         maioria.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a

presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Aline         da         Ros         Scalfoni,         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,         04         de         junho         de         2018.

Taissa Rodrigues Marques da Silva
(Presidente)

Agnaldo Silva Martins

Albert David Ditchfield Alexandre Pires Aguiar

Ana Paula Cazerta Farro da Rosa Angelo Fraga Bernardino

Celso Oliveira Azevedo Gustavo Rocha Leite

Jean Christophe Joyeux Joana Zorzal Nodari

JoÃ£o Paulo Maires Hoppe Leonora Pires Costa

Mauricio Hostim Silva Roger Rodrigues GuimarÃ£es

Sarah Maria Vargas
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