
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REALIZADA AOS 07 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos sete dias do mês de novembro de 2011, às onze horas e quarenta e cinco minutos, 
nas dependências do Departamento de Ciências Biológicas do Centro de Ciências 
Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, reuniu-se em caráter 
extraordinário a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, 
representado pelos seguintes membros: professor Yuri Luiz Reis Leite (Coordenador), 
professor Sérgio Lucena Mendes (Coordenador Adjunto), professora Leonora Pires 
Costa, professor Marcelo Teixeira Tavares, professora Valéria Fagundes, Ana Carolina 
Covre Loss (representante discente). Foi discutido 01 (um) ponto de pauta. 1.  
MANTER/RETIFICAR/CANCELAR O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
PARA DOUTORADO. O prof. Yuri começou a reunião expondo aos demais membros 
da coordenação a alegação feita pela candidata Deise Farias Freitas (não documentada, 
até a presente data), que teve sua inscrição indeferida em primeira instância por não ter 
apresentado artigo publicado no ato da inscrição para o processo seletivo, conforme 
Edital publicado no dia 28 de setembro de 2011. A então candidata, portanto, alegou 
que o edital se encontra em desacordo com o regimento interno de doutorado do 
PPGBAN, em seu art. 45, que atribui uma expectativa de somente apresentar um artigo 
publicado, neste caso como primeiro autor, no ato da matrícula. Assim, foi posto em 
discussão as possibilidades:  manter o indeferimento da inscrição da candidata; retificar 
o edital de doutorado; cancelar o edital de doutorado; e retificar o regimento interno. 
PARECER: por unanimidade, os membros da coordenação decidiram CANCELAR O 
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO 2012, adequando-o às 
intenções do regimento interno e relançando-o posteriormente e em tempo hábil, sem 
prejuízo para o semestre letivo de 2012/1; rejeitando as demais possibilidades. Nada a 
mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião às 12:15 horas e eu, Ariel 
Sessa, na qualidade de Secretário Administrativo, lavrei a presente ata, assinada pelos 
membros da coordenação, Vitória 07 de novembro de 2011.  
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