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ATA DA 45ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No dia dezenove de março de dois mil e vinte e um (19/03/2021) às nove horas 
(09h)  por  meio  de  webconferência,  sob  a  Presidência  do  Coordenador  do 
Programa de Pós-graduação em Oceanografia, o Prof. Paulo Roberto Pagliosa 
Alves, reuniu-se o colegiado delegado do PPGOCEANO.  Compareceram os 
seguintes professores: Alberto Lindner, Paulo Antunes Horta Junior, Norberto 
Olmiro Horn Filho.  E os discentes: Amanda Amaral e Mariana Pereira Koerich. 
A  pauta  foi  apresentada  pelo  coordenador  e  aprovada  por  unanimidade  de 
votos.   Assunto  1.  Homologação  do  pedido  de  defesa  das  mestrandas 
Natasha Victoria Costa, Karen Cristina Pazini,  Alessandra Pfuetzenreuter 
de  Castro.  Pedidos  homologados  por  unanimidade  de  votos.  Assunto  2. 
Homologação da inscrição como pós-doc de Afonso Henrique Monteiro 
Gonçalves  Neto  e  Ana  Maria  Rubini  Liedke.  Inscrições  homologadas  por 
unanimidade de votos.  Assunto 3.  Homologação da validação de crédito 
dos  mestrandos  Luana  Borato,  Yasmim  Mourad  Oshiro. Validações 
homologadas  por  unanimidade  de  votos.  Assunto  4.  Homologação  da 
marcação de qualificação dos mestrandos Luana Borato, Yasmim Mourad 
Oshiro  e  Fábio  Barros  Curado  Fleury. Marcações  homologadas  por 
unanimidade de votos. Assunto 5. Homologação do pedido de coorientação 
do mestrando Fábio Barros Curado Fleury com Deivid Cristian Leal Alves. 
Pedido homologado por unanimidade de votos. Assunto 6. Homologação dos 
pedidos  de  estágio  de  docência  –  Yasmim  Mourad  Oshiro,  Marcelo 
Pellicano Falleiros, Fábio Barros Curado Fleury. Pedidos homologados por 
unanimidade de votos. Assunto 7. Homologação da prorrogação como pós-
doc  de  Diogo  Luiz  de  Oliveira  Coelho. Prorrogação  homologada  por 
unanimidade de votos. Assunto 8. Aprovação da matrícula como pós-doutor 
no programa de Eduardo de Oliveira Bastos. Após apreciação, o pedido foi 
aprovado  por  unanimidade  de  votos.  O  docente  responsável  pelo  pós-doc, 
Paulo Horta, informou que o Eduardo está disponível para ajudar no programa. 
Assunto 9. Aprovação do pedido de credenciamento da docente Andrea 
Santarosa Freire no PPGOceano como docente colaboradora (modalidade 
orientação). Parecer professor Paulo Roberto Pagliosa Alves. O parecer foi 
lido  e  após  discussão,  o  pedido  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos. 
Assunto 10. Prazo das bolsas de discentes  com ingresso em 2019 e 2020, 
devido à Pandemia e Assunto 11. Apreciação do pedido de prorrogação de 
bolsa Fapesc da mestranda Giuliana Maria Dionísio. Foi informado sobre a 
política de prorrogação das bolsas realizada pela Capes, de até 6 meses, e a 
política de prorrogação automática do prazo de término de curso realizada pela 
UFSC,  de 5 meses.  Assim,  após discussão decidiu-se pela  manutenção da 
concessão de 6 meses de bolsa para os atuais bolsistas CAPES e usou-se a 
mesma interpretação para os bolsistas FAPESC o prazo de término das bolsas 
de  estudo  dos  discentes  Gilberto  Cunha  Jr  (bolsa  CAPES),  Wilson  Galvão 
(bolsa CAPES) e Giuliana Dionísio (bolsa FAPESC), que ingressaram em 2019, 
fica sendo 31/07/2021. O prazo de término das bolsas de estudo das discentes 
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Paula  dos  Santos  (bolsa  CAPES)  e  Amanda  Mendes  (bolsa  CAPES),  que 
ingressaram em 2020, fica sendo 31/08/2022. O caso da discente Andressa 
Matos (bolsista FAPESC) será decidido em fevereiro de 2022, uma vez que a 
cota de bolsas FAPESC finaliza em fevereiro de 2022. O programa apoiará e 
fará  esforços  junto  a  FAPESC para  que  haja  extensão  da  bolsa  por  até  6 
meses..  Assunto  11.  Apreciação  do  pedido  de  prorrogação  de  bolsa 
Fapesc da mestranda Giuliana Maria Dionísio. Após discussão, foi decidido 
pela  manutenção  da  bolsa  pelo  prazo  igual  dos  alunos  bolsistas  Capes. 
Também foi  decidido e aprovado pelo colegiado Delegado que os próximos 
bolsistas do programa a partir  de setembro de 2021 serão:  Fernanda Maria 
Marques Soares, Ana Flávia Caetano Bastos e Iago Cardoso da Rosa Llantana, 
em base à classificação obtida durante a seleção. Assunto 12. Discussão dos 
programas  de  ensino. Foi  levantada  a  questão  das  cargas  horárias  das 
disciplinas  no  tocante  a  divisão  entre  horas  teóricas  (que  a  cada  15  horas 
equivalem a um crédito) e as horas teórico-práticas (a cada 30 horas equivalem 
a  um crédito).  Após discussão,  foi  decidido  por  enviar  um questionário  aos 
docentes  para  fazer  um  levantamento  a  respeito  das  atividades  teóricas  e 
teórico-práticas realizadas pelos professores. Foi estabelecida a data final de 31 
de março para  envio  do  programa de ensino  aos que ainda não enviaram. 
Assunto  13.  Relatórios  bolsistas  2020. Os  relatórios  dos  alunos  foram 
discutidos e aprovados por unanimidade de votos. Sem nada mais havendo a 
tratar, a reunião encerrou-se às 11 horas e 45 minutos do dia 19 de março de 
2021, e eu Josiele Maria de Souza, Assistente em Administração do Programa 
de Pós-graduação em Oceanografia, lavrei a presente ata, que, se aprovada, 
será  assinada  pelo  coordenador  do  curso  e  pelos  demais  membros  do 
colegiado que compareceram à reunião. 
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