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ATA DA 38ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO.  2 

 3 

No dia vinte e seis de março de dois mil e vinte (26/03/2020) às dez horas (10h) 4 

por meio de webconferência, sob a Presidência do Coordenador do Curso do 5 

Programa de Pós-graduação em Oceanografia, o Prof. Paulo Roberto Pagliosa 6 

Alves, reuniu-se o colegiado delegado do PPGOCEANO. Compareceram os 7 

seguintes professores: Paulo Antunes Horta Junior, Leonardo Rubi Rorig. E os 8 

discentes: Wilson Fabiano Leite Galvão, Giuliana Maria Dionisio, Alessandra 9 

Pfuetzenreuter. Justificou ausência o professor Pedro de Souza Pereira. 10 

Assunto 1 – Homologação do professor Leonardo Rubi Rorig como  11 

coordenador da linha Dinâmica e Gestão de Sistemas Oceânicos no 12 

Colegiado Delegado e também como integrante da comissão de bolsa. A 13 

inclusão foi aprovada por unanimidade de votos. Atualmente, o Colegiado 14 

Delegado é composto pelos professores: Paulo Roberto Pagliosa (coordenador) 15 

e Paulo Antunes Horta Junior (sub-coordenador), Norberto Olmiro Horn Filho 16 

(titular) e Pedro de Souza Pereira (suplente), Leonardo Rubi Rorig (titular) e 17 

Alberto Lindner (suplente). E os discentes: Wilson Fabiano Leite Galvão (titular) 18 

e Pedro Lins de Souza (suplente), Giuliana Maria Dionisio (titular) e Alessandra 19 

Pfuetzenreuter (suplente). Assunto 2 - Homologação do pedido de marcação 20 

de defesa da aluna Antônia Pamela Yhaohannah de Lima. Homologado por 21 

unanimidade de votos. Assunto 3 - Homologação do pedido de estágio 22 

docência de Gilberto Amadeu da Cunha Junior, Natasha Victoria Costa 23 

Gabriel de Oliveira Gomes. Os pedidos de estágio docência foram 24 

homologados por unanimidade de votos. Assunto 4 - Homologação do pedido 25 

de validação de crédito de Giuliana Maria Dionísio, Gilberto Amadeu da 26 

Cunha Junior, Natasha Victoria Costa. Os pedidos de validação de créditos 27 

foram homologados por unanimidade de votos. Assunto 5 - Aprovação do 28 

pedido de marcação de defesa da aluna Pâmela Chan de Oliveira Marins. O 29 

pedido foi apresentado ao colegiado e aprovado por unanimidade de votos. 30 

Assunto 6 - Aprovação dos relatórios finais dos bolsistas Lisiane Eble 31 

Heinzen de Liz, Beatriz Fernandes e Karen Pazini. Os relatórios dos bolsistas 32 

foram lidos e discutidos pelo colegiado. As alunas Lisiane Eble Heinzen de Liz, 33 

Beatriz Fernandes e Karen Pazini tiveram seus relatórios aprovados por 34 

unanimidade de votos. Assunto 7 - Apreciação de flexibilização de alteração 35 

de prazos dos alunos: defesa, qualificação. A fim de atender as medidas de 36 

contingência da UFSC e da CAPES frente à emergência de saúde pública 37 

decorrente do coronavírus (SARS-CoV2), em caráter excepcional, o colegiado 38 

ratifica as informações constantes na portaria nº 02/2020/PROPG e ofício circular 39 

nº 15/2020/PROPG que tratam da suspensão, até o retorno à normalidade das 40 

atividades acadêmicas na UFSC, do prazo de defesas presenciais de 41 

dissertação, exame de qualificação e apresentação da proficiência em idiomas 42 

(caso o término do período de comprovação coincida com o período de 43 

suspensão). Desta forma, discentes que optarem por fazer a defesa (dissertação 44 

ou qualificação) presencial só poderão realizar a defesa após encerrado o 45 

período de excepcionalidade. Discentes que optarem por realizar a defesa via 46 
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webconferência, onde os membros da banca e aluno utilizam sistemas de áudio 47 

e vídeo em tempo real, poderão realiza-la a qualquer momento uma vez cumprido 48 

os requisitos necessários. Neste último caso o colegiado sugere que as defesas 49 

sejam realizadas utilizando, preferencialmente, a ferramenta da Rede Nacional 50 

de Pesquisa (webconferencia.rnp.br). A ferramenta utilizada deve permitir o 51 

acesso do público e ser gravada. Sugere-se que o aluno abra uma seção de 52 

webconferência pública para a parte de apresentação e arguição e o orientador 53 

abra uma seção privada, com somente os membros da banca, para a avaliação 54 

da defesa. A ata da defesa deverá ser assinada digitalmente pelo presidente da 55 

banca, pelo estudante e pelos membros internos da UFSC. Assunto 8 - 56 

Desligamento da aluna Emanuelle Rodrigues de Nazareth. Por 57 

recomendação da PROPG, a aluna encaminhou um email formal solicitando o 58 

desligamento do Programa. O caso foi apresentado ao colegiado e foi decido por 59 

unanimidade de votos por aguardar 60 dias para verificar se aluna solicitará a 60 

defesa fora de prazo. Assunto 9 – nova APCN do Doutorado.  Diante da 61 

divulgação das datas para submissão de proposta de APCN-DR, o colegiado 62 

indicou o o professor Antonio Henrique da Fontoura Klein para coordenar a 63 

readequação e submissão da proposta e que os demais professores auxiliarão 64 

na construção do documento. Assunto 10 - O uso das salas D11 e B11. Em 65 

discussão pelo colegiado, foi decidido que o uso das salas será estabelecido por 66 

agendamento. Para o presente semestre, fica reservado o horário das quintas-67 

feiras para uso de uma das salas para as atividades do Programa. Informes.  A 68 

discente Alessandra Pfuetzenreuter apresentou ao colegiado algumas 69 

dificuldades encontradas pelas turmas anteriores e que também estão presentes 70 

na turma que ingressou em 2019 como a questão da validação de créditos, 71 

qualificação, término da pesquisa e prazo determinado pelo programa, 72 

submissão dos artigos às revistas, a pouca quantidade de artigos submetidos 73 

aceitos e as restrições de revistas na área da Geociências. O professor Leonardo 74 

sugeriu que possamos rever as regras do regimento. O professor Paulo sugeriu 75 

que muitas dessas questões pudessem ser debatidas nos grupos de trabalho já 76 

estabelecidos na última reunião do colegiado Pleno em 2019. Foi sugerido que 77 

os alunos presentes na reunião formulem proposta de adequação da tabela de 78 

atividades complementares para ser apresentada na próxima reunião do 79 

Colegiado Pleno. Ao final da reunião foi proferida a leitura e a aprovação por 80 

unanimidade desta ata. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se 81 

às 13 horas e 30 minutos do dia 26 de março de 2020, e eu Josiele Maria de 82 

Souza, Assistente em Administração do Programa de Pós-graduação em 83 

Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada na reunião. 84 
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