
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS

ATA         DA         QUINQUAGÉSIMA         OITAVA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         BIOLÓGICAS         (PPGBAN)         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         13/08/2018.

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

foi         realizada         no(a)         sob         consulta         online,         a         Quinquagésima         Oitava         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,         Celso         Oliveira         Azevedo,         Frederico         Falcao         Salles,         Gustavo         Rocha         Leite,         Joana

Zorzal         Nodari,         João         Paulo         Maires         Hoppe,         Leonora         Pires         Costa,         Marcelo         Teixeira         Tavares,

Mauricio         Hostim         Silva,         Roberta         Paresque,         Roger         Rodrigues         Guimarães,         Sarah         Maria         Vargas,

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

Mendes,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Angelo         Fraga         Bernardino         e         Jean         Christophe         Joyeux.         Havendo

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

INFORME         1:         A         profa.         Mércia         Barcellos,         supervisora         da         Dra.         Gabriela         Carvalho         Zamprogno,

solicitou         cancelamento         do         estágio         de         pós-doutoramento         da         mesma,         aprovado         em         reunião         do

PPGBAN.         A         Dra.         Gabriela         optou         por         cadastrar-se         junto         ao         PPGOAM,         onde         já         desenvolvia

atividades         anteriormente..         PAUTA         1:         Desligamento         de         João         Felipe         Moreira         de         Souza.         O

discente         de         doutorado         João         Felipe         Moreira         de         Souza         solicitou,         por         escrito,         desligamento         do

PPGBAN,         por         incompatibilidade         de         horários         e         por         estar         residindo         em         outro         estado.         O         pedido

encontra         base         no         Art.         45,         inciso         I,         do         anexo         da         Resolução         nº         11/2010         -         CEPE         (Regulamento

Geral         da         pós-graduação         da         UFES)..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         da

prorrogação         de         defesa         de         doutorado         de         Bruna         Fonseca.         O         prof.         Yuri         Leite,         orientador         da

doutoranda         Bruna         Fonseca,         solicita         a         prorrogação         de         defesa         de         doutorado         da         discente,         para

terminar         a         redação         da         tese..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         3:         Inclusão         de         coorientadora         da

discente         Priscila         Kunzendorff         Corralero.         O         prof.         Marcelo         Tavares,         orientador         da         discente         Priscila

Kunzendorff         Corralero,         solicita         inclusão         da         profa.         Tânia         Mara         Guerra         como         coorientadora.

Relato         e         parecer:         "Trata         o         presente         de         solicitação         de         inclusão         da         Dra.         Tânia         Mara         Guerra         como

co-orientadora         da         aluna         de         mestrado         Priscila         Kunzendorff,         orientada         pelo         Dr.         Marcelo         T.

Tavares.         Considerando         os         papéis         distintos         e         complementares         de         cada         orientador,         especificados

no         documento,         sou         de         parecer         favorável         à         inclusão         da         co-orientadora.".         Relator(a):         Yuri         Luiz

Reis         Leite.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Inclusão         de         coorientadora         da

discente         Joana         Zorzal         Nodari.         O         prof.         Yuri         Leite,         orientador         da         doutoranda         Joana         Zorzal         Nodari,

solicita         a         inclusão         da         Dra.         Cibele         Biondo         como         coorientadora         da         mesma.         Relato         e         parecer:         "Trata

o         presente         de         pedido         de         inclusão         da         professora         Cibele         Biondo         como         coorientadora         da         doutoranda

Joana         Zorzal         Nodari.         O         projeto         da         discente         concerne         estudos         de         genética         de         populações         de

queixadas         e         catetos         e         a         professora         coorientadora         possui         vasta         experiência         na         área.         Ela         irá

contribuir         com         a         obtenção         das         amostras         biológicas,         auxílio         nas         técnicas         de         biologia         molecular         e

suas         análises,         além         de         somar         nas         discussões         sobre         possíveis         propostas         para         a         conservação         das

espécies.         SMJ,         sou         de         parecer         favorável         à         solicitação.".         Relator(a):         Sarah         Maria         Vargas.
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Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum

da         troca         de         orientadora         de         Marcella         Bueno         Ribeiro.         A         discente         Marcella         Bueno         Ribeiro

apresentou         solicitação         de         troca         de         orientadora.         Ela         indica         que         sua         orientadora         atual         é         a         Dra.

Mercia         Barcellos         da         Costa,         e         que         seu         projeto         de         mestrado         atual         é         intitulado         "Bioprospecção         de

lectinas         em         organismos         bentônicos".         Ela         solicita         troca         para         a         orientadora         Dra.         Luisa         Maria

Sarmento         Soares         Filho,         para         desenvolver         o         projeto         intitulado         "Alimentação         dos         peixes         em

riachos         da         Reserva         Biológica         de         Córrego         Grande         e         seu         entorno         direto         na         Zona         de

Amortecimento         da         unidade         (Conceição         da         Barra         -         ES)".         Relato         da         profa.         Taissa         Rodrigues:         A

solicitante         justifica         a         troca         por         "diversos         problemas         pessoais         e         psicológicos         que         acarretaram         na

não-identificação         com         o         projeto         anterior".         Adicionalmente,         a         Dra.         Mercia         Costa         apresentou

ofício         ao         PPGBAN         (Documento         avulso         número         23068.041684/2018-58)         solicitando         sua

desvinculação         como         orientadora         da         discente,         relatando         que,         desde         o         dia         16         de         maio         de         2018,         a

discente         não         comparecia         ao         laboratório         e         não         desenvolvia         as         atividades         de         seu         projeto.         Em

comunicação         telefônica         com         a         Dra.         Luisa         Soares,         foi         informado         que         a         discente         estava         em         contato

com         a         mesma         deste         maio         de         2018,         e         que         já         estava         desenvolvendo         atividades         junto         à         mesma.

Dado         o         exposto         e         os         devidos         esclarecimentos         por         todas         as         partes         envolvidas,         a         coordenação

aprovou         a         troca         de         orientadora         e         de         projeto         ad         referendum         e         solicita         homologação         deste

Colegiado..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         6:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         da

prorrogação         do         estágio         de         pós-doutorado         de         Anamaria         Dal         Molin.         A         Dra.         Anamaria         Dal         Molin

realiza         atualmente         estágio         de         pós-doutorado         no         PPGBAN,         sob         a         supervisão         do         Dr.         Marcelo

Teixeira         Tavares,         dado         que         sua         bolsa,         paga         por         agência         externa         de         fomento,         foi         prorrogada         até

dezembro         de         2018.         Dado         o         exposto,         a         coordenação         aprovou         o         estágio         de         pós-doutorado         ad

referendum         e         solicita         homologação         deste         Colegiado..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da

Silva.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         7:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         do

estágio         de         pós-doutorado         de         João         Batista         Teixeira.         O         Dr.         João         Batista         Teixeira         solicita         estágio         de

pós-doutorado         no         PPGBAN,         sob         a         supervisão         do         Dr.         Agnaldo         Silva         Martins.         Relato         da         profa.

Taissa         Rodrigues:         O         solicitante         apresentou         carta         endereçada         à         coordenação         do         PPGBAN

solicitando         estágio         de         pós-doutorado;         cópia         do         projeto         intitulado         "Monitoramento         de         cetáceos         a

partir         de         técnicas         de         sobrevoos,         imageamento         subaquático         e         hidroacústica",         plano         de         trabalho

individual         do         subprojeto         "Análise         integrada         do         impacto         de         rejeitos         de         minério         na         zona         costeira

adjacente         à         Foz         do         Rio         Doce         sobre         a         megafauna         através         do         uso         de         drones         e         ROV",         carta         de

aceite         do         supervisor,         e         currículos         Lattes         dele         e         de         seu         supervisor.         O         período         do         estágio         é         de

agosto         de         2018         a         novembro         de         2019         e         o         solicitante         já         possui         uma         bolsa         aprovada         por         fonte

externa         de         financiamento.         Todos         os         documentos         solicitados         na         Resolução         46-2013         foram

apresentados.         Dado         o         exposto,         a         coordenação         aprovou         o         estágio         de         pós-doutorado         ad         referendum

e         solicita         homologação         deste         Colegiado..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.

Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         8:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         do         estágio         de

pós-doutorado         de         Drienne         Messa         Faria.         A         Dra.         Drienne         Messa         Faria         solicita         estágio         de

pós-doutorado         no         PPGBAN,         sob         a         supervisão         da         Dra.         Ana         Paula         Cazerta         Farro.         Relato         da         profa.

Taissa         Rodrigues:         A         solicitante         apresentou         carta         endereçada         à         coordenação         do         PPGBAN

solicitando         estágio         de         pós-doutorado;         cópia         do         projeto         intitulado         "Monitoramento         da         diversidade

genética         de         cetáceos         e         análises         barcoding         de         peixes         marinhos         do         litoral         do         ES",         plano         de         trabalho

individual,         carta         de         aceite         da         supervisora,         e         currículos         Lattes         dela         e         de         sua         supervisora.         O
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período         do         estágio         é         de         agosto         de         2018         a         julho         de         2020;         neste         tempo,         a         solicitante         terá         uma         bolsa

do         RENOVA         por         16         meses..         O         projeto         foi         aprovado         por         fonte         externa         de         financiamento.         Todos

os         documentos         solicitados         na         Resolução         46-2013         foram         apresentados.         Dado         o         exposto,         a

coordenação         aprovou         o         estágio         de         pós-doutorado         ad         referendum         e         solicita         homologação         deste

Colegiado..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA
9:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         do         estágio         de         pós-doutorado         de         Arturo         Benincá

Martinelli.         O         Dr.         Arturo         Benincá         Martinelli         solicita         estágio         de         pós-doutorado         no         PPGBAN,         sob         a

supervisão         da         Dra.         Sarah         Maria         Vargas.         Relato         da         profa.         Taissa         Rodrigues:         O         solicitante

apresentou         carta         endereçada         à         coordenação         do         PPGBAN         solicitando         estágio         de         pós-doutorado;

cópia         do         projeto         intitulado         "Monitoramento         de         mamíferos,         tartarugas         e         aves         marinhas         associados

à         foz         do         Rio         Doce,         plataforma         continental         e         áreas         protegidas         adjacentes",         plano         de         trabalho

individual         do         subprojeto         "Diversidade         genética         e         saúde         das         tartarugas         marinhas",         carta         de         aceite

da         supervisora,         e         currículos         Lattes         dele         e         de         sua         supervisora.         O         período         do         estágio         é         de         agosto         de

2018         a         novembro         de         2019         e         o         solicitante         já         possui         uma         bolsa         aprovada         por         fonte         externa         de

financiamento.         Todos         os         documentos         solicitados         na         Resolução         46-2013         foram         apresentados.

Dado         o         exposto,         a         coordenação         aprovou         o         estágio         de         pós-doutorado         ad         referendum         e         solicita

homologação         deste         Colegiado..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         10:         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         do         estágio         de

pós-doutorado         de         Igor         Emiliano         Gomes         Pinheiro.         O         Dr.         Igor         Emiliano         Gomes         Pinheiro         solicita

estágio         de         pós-doutorado         no         PPGBAN,         sob         a         supervisão         do         Dr.         Maurício         Silva         Hostim.         Relato

da         profa.         Taissa         Rodrigues:         O         solicitante         apresentou         carta         endereçada         à         coordenação         do

PPGBAN         solicitando         estágio         de         pós-doutorado;         cópia         do         projeto         intitulado         "Gerenciamento         do

banco         de         dados         da         ictiofauna         estuarina         do         Espírito         Santo         e         estudo         dos         padrões         de         deslocamento

de         espécies         de         peixes         de         interesse         comercial",         plano         de         trabalho         individual,         carta         de         aceite         do

supervisor,         e         currículos         Lattes         dele         e         de         seu         supervisor.         O         período         do         estágio         é         de         agosto         de         2018

a         novembro         de         2019         e         o         solicitante         já         possui         uma         bolsa         aprovada         por         fonte         externa         de

financiamento.         Todos         os         documentos         solicitados         na         Resolução         46-2013         foram         apresentados.

Dado         o         exposto,         a         coordenação         aprovou         o         estágio         de         pós-doutorado         ad         referendum         e         solicita

homologação         deste         Colegiado..         Relator(a):         Taissa         Rodrigues         Marques         da         Silva.         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         11:         Relatório         de         atividades         do         estágio         de         pós-doutorado         de         Ricardo

Kawada.         Relator:         Alexandre         Pires         Aguiar.         "Relatório:         Trata         o         presente         protocolado         de

solicitação         de         avaliação         de         relatório         técnico         de         Pós-Doutorado,         sob         coordenação         da         Profa.         Dra.

Angélica         maria         Penteado         Martins         Dias,         e         supervisão         do         Prof.         Dr.         Celso         O.         Azevedo,         referente         a

12         meses         de         atividades.         O         projeto         original         é         intitulado         ?Sistemática         filogenética         das         subfamílias

de         Bethylidae         (Hymenoptera,         Chrysidoidea)?.         Os         resultados         foram         apresentados         na         forma         do

manuscrito         em         preparação         para         a         revista         científica         Cladistics,         intitulado         "Phylogeny         of         flat         wasp

(Hymenoptera,         Bethylidae):         implications         for         subfamily         classification         and         features         evolution".

Um         total         de         145         caracteres         foram         extraídos         da         literatura,         com         revisão         ou         recodificação         de         alguns,

para         cerca         de         1/3         dos         gêneros         da         família,         de         todas         as         regiões         biogeográficas.         Os         resultados

apoiam         a         classificação         tradicional         do         grupo,         em         cinco         subfamílias,         tal         como         proposta         por         Kieffer

(1914).         Sinapomorfias         são         apresentadas         e         discutidas         para         todos         os         clados         relevantes.         Parecer:         O

relatório         demonstra         cumprimento         dos         objetivos         originalmente         propostos,         com         resultados

consistentes,         obtidos         dentro         do         prazo.         Salvo         melhor         juízo,         sou         de         parecer         favorável         à         aprovação
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do         relatório.".         Relator(a):         Alexandre         Pires         Aguiar.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

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,         13         de         agosto         de         2018.

Taissa Rodrigues Marques da Silva
(Presidente)

Agnaldo Silva Martins

Albert David Ditchfield Alexandre Pires Aguiar

Ana Paula Cazerta Farro da Rosa Celso Oliveira Azevedo

Frederico Falcao Salles Gustavo Rocha Leite

Joana Zorzal Nodari JoÃ£o Paulo Maires Hoppe

Leonora Pires Costa Marcelo Teixeira Tavares

Mauricio Hostim Silva Roberta Paresque

Roger Rodrigues GuimarÃ£es Sarah Maria Vargas

Valeria Fagundes Yuri Luiz Reis Leite
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