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ATA DA 40ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No dia onze de setembro de dois mil e vinte (11/09/2020), às catorze horas 
(14h) por meio de webconferência, sob a Presidência do Coordenador do Curso 
do  Programa  de  Pós-graduação  em  Oceanografia,  o  Prof.  Paulo  Roberto 
Pagliosa  Alves,  reuniu-se  o  colegiado  delegado  do  PPGOCEANO. 
Compareceram os seguintes professores: Leonardo Rubi Rorig, Paulo Antunes 
Horta Junior e Pedro de Souza Pereira. O professor Antonio Fernando Harter 
Fetter  Filho  também  participou  da  reunião  como  membro  presidente  da 
comissão do processo seletivo 2020-2. E os discentes: Amanda Amaral Mendes 
e Ruan Albino da Luz. Justificaram ausência: o professor Norberto Olmiro Horn 
e a discente Mariana Pereira Koerich.  Assunto 1. Processo seletivo 2020-2. 
Tendo em vista a oferta de uma vaga de mestrado com bolsa do professor 
Antonio Fernando Harter Fetter Filho decidiu-e abrir um novo processo seletivo 
com  entrada  no  segundo  semestre  de  2020.  O  professor  Paulo  Pagliosa 
também demonstrou interesse em abrir  uma vaga.  A comissão do processo 
seletivo estará composta pelos professores Antonio Fetter (como presidente), 
Pedro Pereira, Antonio Klein e Paulo Horta como suplente. Por unanimidade de 
votos  o  processo  seletivo  foi  aprovado  pelo  colegiado. Assunto  2. 
Desligamento  mestranda  Emmanuelle  Rodrigues  de  Nazareth. A  aluna 
extrapolou o seu prazo regimental com as prorrogações já concedidas, além de 
um  período  de  licença  saúde.  Em  março  deste  ano  a  aluna  manifestou 
interesse em ser desligada, mas a coordenação do programa decidiu esperar o 
retorno do semestre letivo para oficializar o desligamento. Por unanimidade, o 
colegiado foi a favor do desligamento. Assunto 3. Homologação do pedido de 
estágio  docência  do  mestrando  Gilberto  Amadeu  Junior. Pedido 
homologado por unanimidade de votos. Assunto 4. Homologação do pedido 
de estágio docência do mestrando Gabriel Gomes. Pedido homologado por 
unanimidade  de  votos.  Assunto  5.  Homologação  do  pedido  de  estágio 
docência da mestranda Natasha Victoria da Costa. Pedido homologado por 
unanimidade de votos.  Assunto  6.  Homologação do estágio docência  da 
mestranda Giovanna Nascimento Daquino Destri. Pedido homologado por 
unanimidade de votos. Informes:  Caso Gabriel. O mestrando Gabriel Gomes 
teve um ano de bolsa Capes e não fez a disciplina estágio docência. Com o 
retorno  do semestre  letivo  ele  queria  realizar  a  defesa sem ter  cumprido  o 
requisito  exigido pelo programa. Ficou clara a falta  de comunicação entre o 
orientando e o orientador, afetando também o PPGOceano.  É importante que 
em  diferentes  oportunidades  seja  reforçada  a  importância  do  estágio  de 
docência  como  processo  importante  para  a  formação  discente  e  que  este 
aspecto  seja  discutido  pelo  colegiado  pleno,  na  próxima  oportunidade.  Foi 
colocado pelo Professor Paulo Horta que está em discussão e construção breve 
curta metragem para divulgarmos o nosso programa. Este curta deve participar 
de mostra organizada pela PROPG. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião 
encerrou-se às 15 horas e 55 minutos do dia 11 de setembro de 2020, e eu 
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Josiele Maria de Souza, Assistente em Administração do Programa de Pós-
graduação em Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada na reunião.
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