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ATA DA 39ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No dia catorze de agosto de dois mil e vinte (14/08/2020) às nove horas e trinta  
minutos  (09h30)  por  meio  de  webconferência,  sob  a  Presidência  do 
Coordenador  do  Programa de Pós-graduação em Oceanografia,  Prof.  Paulo 
Roberto  Pagliosa Alves,  reuniu-se  o  Colegiado Delegado  do PPGOCEANO. 
Compareceram os seguintes professores: Paulo Antunes Horta Junior, Norberto 
Olmiro Horn Filho e Pedro de Souza Pereira. Os professores Antônio Henrique 
da  Fontoura  Klein,  Juliana  Leonel,  Regina  Rodrigues  Rodrigues  e  Marinez 
Eymael Garcia Scherer estiveram presentes para a discussão dos planos de 
ensino. E os discentes: Giuliana Maria Dionisio, Wilson Fabiano Leite Galvão. 
Assunto 1 – Apreciação dos planos de ensino das disciplinas que serão 
ministradas de forma remota. Os planos de ensino das disciplinas: Tópicos 
Especiais em Oceanografia IV - Plástico no Ambiente Marinho da Profa. Juliana 
Leonel;  Tópicos  Especiais  em  Oceanografia  II:  Práticas  de  Planejamento 
Espacial  Marinho  da  Profa.  Marinez  Eymael  Garcia  Scherer;  Circulação 
Oceânica e Atmosférica do Atlântico Sul da Profa. Regina Rodrigues Rodrigues; 
Evolução  Morfodinâmica  e  Proteção  de  Praias  Arenosas  do  Prof.  Antônio 
Henrique  da  Fontoura  Klein;  Projetos  em  Oceanografia  do  Prof.  Antônio 
Henrique  da  Fontoura  Klein;  e  Estudos  Morfodinâmicos  através  de  vídeo 
imageamento  do  Prof.  Pedro  de  Souza  Pereira   foram  apresentados  pelo 
coordenador ao Colegiado e após discussão os documentos foram aprovados 
por  unanimidade  de  votos.  Assunto  2  –  Calendário  Acadêmico  2020. O 
coordenador falou sobre o novo calendário elaborado pela PROPG e sobre os 
programas terem autonomia para definir os semestres letivos de 2020 com 12 
ou 15 semanas e que não seguirá o calendário da graduação. Assim, as aulas 
devem começar até o dia 31 de agosto e o término do segundo semestre deve 
finalizar em abril de 2021. O Prof. Norberto Olmiro Horn Filho sugeriu deixar os 
semestres com duração de 13 semanas. Após discussão, a proposta definida 
ficou  com o  primeiro  semestre  de  31/08/2020  até  14/11/2020  e  o  segundo 
semestre com início em 16/11/2020 e término em 26/03/2021 com uma semana 
de férias após 2020/2 e início do ano letivo 2021/1 em 05/04/2021. A discussão 
sobre os Grupos de Trabalho foi invertida.  Assunto 4 –  Discussão sobre os 
Grupos de Trabalho. O coordenador falou sobre a resolução da qualificação 
sugerindo alterar os prazos para a turma de 2020. Após discussão, foi aprovado 
por  unanimidade  a  fase  1  finalizando  em  março  de  2021  e  a  fase  2  em 
setembro de 2021. Esta resolução e a resolução de validação de créditos estão 
sendo  discutidas  pelo  grupo  de  trabalho.  O  coordenador  destacou  que  a 
alteração  nas  resoluções  implicará  alteração  no  Regimento  e  reforçou  a 
necessidade de rever o currículo do Programa. O Prof. Pedro de Souza Pereira 
sugeriu  uma  reunião  estratégica  com  a  Pós-graduação  e  a  Coordenadoria 
Especial  de  Oceanografia  para  alinhar  as  propostas  do  andamento  das 
atividades da Oceano. O professor Paulo Antunes Horta Junior sugeriu fazer as 
reuniões  mais  dinâmicas  e  acrescentando  ferramentas  (como  áudio  no 
Whatsapp)  para dinamizar  as discussões.  O coordenador comentou sobre a 
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necessidade de elaboração de um plano estratégico do Programa e destacou 
que o recurso foi liberado pela CAPES e que poderia ser utilizado para este fim. 
O Prof. Norberto Olmiro Horn Filho sugeriu inserir com item de pauta específico 
para discutir a utilização do recurso recebido pela CAPES. O Prof. Pedro de 
Souza Pereira sugeriu fazer a discussão do Planejamento Estratégico com o 
grupo da Oceano unindo a  graduação e a Coordenadoria  Especial.  Após a 
discussão ficou definido  que a coordenação irá  pesquisar  profissionais para 
atuarem no Planejamento Estratégico. Assunto 3 – Discussão e definição da 
matrícula e reunião com os alunos. Por unanimidade, ficou definido que o 
período  de  matrículas  será  definido  pela  coordenação  e  secretaria.  Nas 
próximas semanas, será realizada uma reunião como os alunos do Programa 
para falar sobre o reinício do semestre. Assunto 5 – Apreciação do pedido de 
renovação  de  pós-doutorado  de  Francisco  Veiga  Lima  com  a  Profa. 
Marinez Eymael Garcia Scherer. A solicitação foi apresentada ao colegiado e 
por estar de acordo com as exigências da PROPG, o pedido foi aprovado por 
unanimidade  de  votos.  O  coordenador  falou  sobre  a  existência  de  uma 
resolução  que  trata  sobre  os  pós-doutores  e  que  o  documento  precisa  ser 
revisto para que esses alunos sejam mais atuantes no Programa.  Assunto 6 – 
Apreciação da solicitação de validação de disciplina do mestrando Fábio 
Fleury. Orientador Professor Antonio Henrique da Fontoura Klein. O aluno 
solicita a validação dos créditos obtidos em disciplina cursada na Universidade 
de  Brasília,  porém  a  instituição  não  fornece  conceito  ou  nota  fechada.  A 
informação fornecida é MS que indica uma nota de 7 a 8,9. De acordo com o 
Regimento  para  validação  de  disciplinas  o  aluno  precisa  ter  nota  8.  Após 
discussão,  o  colegiado  entendeu  que  a  disciplina  e  nota  se  encaixa  nos 
requisitos  do  Programa  e  aprovou  por  unanimidade  de  votos  a  solicitação. 
Assunto 7 – Aprovação da nova representação discente nos colegiados. 
Retirado de pauta.  Assunto 8 – Discussão sobre a entrega dos relatórios dos 
bolsistas CAPES em meio à pandemia. A exigência do relatório é do Programa. 
O coordenador  sugeriu  aumentar  os prazos estabelecidos.  O Prof.  Norberto 
Olmiro Horn Filho sugeriu manter os prazos, pois os alunos bolsistas devem 
manter a prestação de contas do valor recebido. Por unanimidade de votos, o 
colegiado foi aprovou a sugestão do Prof. Norberto Olmiro Horn Filho de manter 
os prazos anteriores.  Assunto 9 – Homologação/aprovação ad-referendum 
do  pedido  de  defesa  da  mestranda  Beatriz  Fernandes  de  Barros 
Bomfim Santana. Orientadora Profa. Carla Bonetti e coorientadora Profa. 
Juliana  Leonel. Homologado  por  unanimidade  de  votos  a  aprovação  ad-
referendum.  Assunto  10  –  Homologação/aprovação  ad-referendum  do 
pedido de qualificação da mestranda Giuliana Maria Dionísio. Orientador 
Professor  Antonio  Henrique  da  Fontoura  Klein. Homologado  por 
unanimidade  de  votos  a  aprovação  ad-referendum.  Assunto  11  – 
Homologação/aprovação  ad-referendum  do  pedido  de  qualificação  do 
mestrando  Wilson  Fabiano  Leite  Galvão.  Orientador  Prof.  Antonio 
Henrique  da  Fontoura  Klein. Homologado  por  unanimidade  de  votos  a 
aprovação  ad-referendum.  Assunto  12  –  Homologação/aprovação  ad-
referendum da renovação do pós-doutorado de Renata Carolina Mikosz 
Arantes. Professor  Responsável  Alberto  Lindner.  Homologado  por 
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unanimidade  de  votos  a  aprovação  ad-referendum.  Assunto  13  – 
Homologação/aprovação  ad-referendum da  inscrição  como pós-doutora 
de Giulia Burle Costa. Professor responsável Paulo Antunes Horta Junior. 
Homologado por unanimidade de votos a aprovação ad-referendum.  Assunto 
14  –  Homologação/aprovação  ad-referendum  da  inscrição  como  pós-
doutora  de  Samanta  da  Costa  Cristiano.  Profa.  responsável  Marinez 
Eymael Garcia Scherer. Homologado por unanimidade de votos a aprovação 
ad-referendum. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 11 
horas e 45 minutos do dia 14 de agosto de 2020, e eu Josiele Maria de Souza, 
Assistente em Administração do Programa de Pós-graduação em Oceanografia, 
lavrei a presente ata, lida e aprovada na reunião.
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