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ATA DA 24ª. REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No  dia  dois  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  (02/06/2020)  às  catorze  horas 
(14h00min) por meio de videoconferência, sob a Presidência do Coordenador 
do  Curso  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Oceanografia,  o  Prof.  Paulo 
Roberto  Pagliosa  Alves,  reuniu-se  o  colegiado  Pleno  do  PPGOCEANO. 
Compareceram os seguintes professores: Alberto Lindner, Alessandra Larissa 
D’Oliveira  Fonseca,  Andrea Santarosa Freire,  Antonio Henrique da Fontoura 
Klein, Carlos Alberto Eiras Garcia, Leonardo Rubi Rörig, Marinez Eymael Garcia 
Scherer,  Norberto  Olmiro Horn Filho,  Paulo Antunes Horta Junior,  Pedro de 
Souza  Pereira.  E  os  discentes:  Alessandra  Pfuetzenreuter,  Natasha  Victoria 
Costa, Gilberto Amadeu da Cunha Junior e Wilson Fabiano Leite Galvão. Ato 
contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, 
deu  continuidade  à  sessão,  sendo  apreciados  os  seguintes  itens  de  pauta: 
Assunto 1  - APCN do Doutorado; Assunto 2 - Estratégias de preparação do 
curso para o próximo quadriênio (dados para alimentar nova ficha de avaliação; 
Grupos de trabalho);  Assunto 3  -  Homologação da validação de crédito  do 
mestrando Pedro Lins de Souza; Assunto 4  - Homologação da validação de 
crédito da mestranda Mariana Paul de Souza Matos; Assunto 5 - Homologação 
da validação de crédito da mestranda Natália Ramos  Corraini;  Assunto 6  - 
Homologação da marcação da qualificação do mestrando Pedro Lins de Souza; 
Assunto 7 - Homologação da marcação de defesa de Mariana Paul de Souza 
Matos; Assunto 8  - Homologação da marcação de defesa de Natália Ramos 
Corraini; Assunto  9  -  Homologação  do  pedido  de  prorrogação  de  pós-
doutorado  de  Francisco  Carlos  Lajús.  Avisos:  Relato  do  funcionamento  da 
secretaria  no  período  de  suspensão  das  atividades  presenciais;  Envio  do 
Relatório  Sucupira  referente  à  2019;  Dia  internacional  dos  oceanos; 
Levantamento  situação  discente  no  programa  e  Instrumento  de  Diagnóstico 
produzido na Câmara de Pós-graduação (CPG); Seção da CPG que aprovou 
minuta sobre aula remota e seus possíveis desdobramentos; Outros. Após a 
aprovação da Ata deu-se início a discussão da pauta.  Assunto 1 - APCN do 
Doutorado. Na discussão do APCN o professor Paulo Pagliosa contextualizou 
e relembrou da oportunidade de re-submissão. No processo de discussão, foi 
reforçada  a  importância  da  manutenção  do  professor  Antonio  Klein  como 
coordenador e líder do processo de re-submissão. O professor Antonio Klein 
reiterou a importância da construção do documento e se prontificou em fazer 
parte  da  comissão  como  coordenador.  Apresentando  o  APCN  está  em 
discussão a questão do núcleo permanente, considerando a necessidade de 
termos um núcleo mínimo com dedicação exclusiva ao programa de 70% do 
NP. Considerando as necessidades em função de compromissos e demandas 
de  programas alguns  professores  serão  remanejados  entre  programas para 
garantir os 70%. Após breve discussão foram destacados os professores que 
estão mudando ou vão mudar de status: professor Carlos Alberto Eiras Garcia 
vai se desvincular da FURG; professora Andrea Santarosa Freire prefere ficar 
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como colaboradora; professor Paulo Horta prefere continuar como colaborador 
na Ecologia. O coordenador destacou ainda que a Sucupira não foi atualizada 
em relação à nova ficha de avaliação. Foram preparados 22 anexos para serem 
complementares, para que possam pontuar nos quesitos de nova avaliação. O 
coordenador ainda reforçou sobre a necessidade de rever o preenchimento dos 
Currículo Lattes para que a comunicação com a Sucupira possa contemplar 
aspectos importantes para a internacionalização. Em relação à preparação do 
curso para o próximo quadriênio o professor Paulo Pagliosa destacou alguns 
avanços na construção das ferramentas de Auto-avaliação como a avaliação de 
disciplinas  e  avaliação  docente.  Foi  criado  um  formulário,  ainda  não 
encaminhado em função da quarentena e do afluxo de muitos formulários e 
questionários  pela  UFSC nas últimas semanas.  O professor  Paulo  Pagliosa 
colocou  em  discussão  a  necessidade  de  se  reativar  grupos  para  discutir 
soluções para os grupos de planejamento que não avançaram. Após discussão 
foram retomados os seguintes grupos com a seguinte composição: Grupo de 
publicação que utilizará na disciplina de projetos para fazer essa abordagem de 
valorização do processo de publicações (com a participação dos professores 
Alberto  Lindner,  Antonio Klein e Paulo Horta);  grupo de acompanhamento e 
credenciamento  de  docentes  (com  a  participação  dos  professores  Antonio 
Klein, Paulo Pagliosa e Pedro Pereira); e o grupo que estará estruturando uma 
proposta de planejamento estratégico (formado pelos professores Antonio Klein 
Alessandra Fonseca e Leonardo Rorig).  O Professor Antonio Klein  salientou 
que  participará  das  diferentes  comissões,  mas  não  assumirá  a  presidência 
destas. O professor Paulo Pagliosa ficou de enviar email com composições e 
demandas de cada grupo de discussão. Enviará também nos próximos dias o 
formulário de autoavaliação. Assunto 3 - Homologação da validação de crédito 
do  mestrando  Pedro  Lins  de  Souza.  Aprovado  por  unanimidade  de  votos. 
Assunto 4 - Homologação da validação de crédito da mestranda Mariana Paul 
de  Souza  Matos.  Aprovado  por  unanimidade  de  votos.  Assunto  5  - 
Homologação da validação de crédito da mestranda Natália Ramos Corraini. 
Aprovado por unanimidade de votos.  Assunto 6 - Homologação da marcação 
da qualificação do mestrando Pedro Lins de Souza. Aprovado por unanimidade 
de votos.  Assunto 7 - Homologação da marcação de defesa de Mariana Paul 
de  Souza  Matos.  Aprovado  por  unanimidade  de  votos.  Assunto  8  - 
Homologação da marcação de defesa de Natália Ramos Corraini. Aprovado por 
unanimidade de votos.  Assunto 9 - Homologação do pedido de prorrogação de 
pós-doutorado de Francisco Carlos Lajús. Aprovado por unanimidade de votos. 
Avisos. Nos avisos se destacaram os comentários do professor Leonardo Rorig 
que alertou estar tendo muita dificuldade para encaminhar a dissertação final de 
sua  aluna  na  biblioteca.  Dezenas  de  tentativas.  Afirmou  que  o  arquivo 
desconfigura,  deixa  de  ser  PDFA,  quando  baixa  ou  que  as  assinaturas 
desaparecem ou aparecem com erro. Deram muitas explicações insatisfatórias 
e diferentes sugestões que não resolveram. É fundamental pedirmos solução 
para isso, pois alunos estão sendo prejudicados e isso pode gerar até ação 
judicial, pois alunos e professores fazem sua parte e a universidade (biblioteca 
e sistemas)  não aceitam.  Professor  Paulo Pagliosa comentou que não teve 
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problemas com outros documentos.  Professora Andrea Freire relatou que já 
teve problemas também semelhantes aos relatados pelo professor Leonardo. 
Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas do dia 02 
de  junho  de  2020  e  eu,  Paulo  Antunes  Horta  Junior,  vice-coordenador  do 
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia,  lavrei  à  presente ata,  lida e 
aprovada na reunião. 


		2020-09-30T16:57:56-0300


		2020-09-30T17:05:01-0300


		2020-09-30T17:09:19-0300


		2020-09-30T17:54:07-0300


		2020-09-30T18:15:48-0300


		2020-09-30T20:15:06-0300


		2020-09-30T21:44:48-0300


		2020-10-01T08:45:36-0300


		2020-10-01T09:38:18-0300


		2020-10-02T11:29:29-0300


		2020-10-07T21:06:58-0300


		2020-10-08T11:21:23-0300


		2020-10-09T10:05:35-0300




