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ATA DA 35ª. REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois (31/01/2022) às 16 horas 
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: Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca, Andrea Freire, 
Alberto  Lindner,  Antonio  Fetter,  Antonio  Henrique  da  Fontoura  Klein,  Carla 
Bonetti,  Jarbas Bonetti,  Jorge Luiz Rodrigues Filho, Marinez Scherer,  Paulo 
Antunes  Horta  Junior,  Pedro  de Souza  Pereira.  Justificaram a ausência os 
professores:  Regina  R  Rodrigues,  Juliana  Leonel,  Norberto  Olmiro  Horn.  A 
pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade de votos.  Pauta única: 
APCN Doutorado. A coordenação do Programa apresentou os quatro pontos 
principais  constantes  nas  regras da  APCN-Geociência  (publicadas  em 
20/12/21) e que devem ser consideradas na reformulação do PPGOceano para 
submeter  a  proposta  de Doutorado:  o corpo  docente  permanente  deve ser 
constituído  de,  no  mínimo,  10  (dez)  docentes  para  o  doutorado; desses 
docentes,  70%  devem  ter  vínculo  com  a  instituição  em  regime  de  tempo 
integral  e  estar  alocados  em  apenas  um  programa  de  pós-graduação;  no 
mínimo  80%  devem  ser  docentes  permanentes  (20%  de  professores 
colaboradores);  e  o corpo  docente  permanente  do  doutorado  não  deve 
representar um recorte significativo do corpo docente permanente do curso de 
mestrado.  Foram  apresentadas  duas  propostas  visando  a  abertura  do 
doutorado no programa: 1) a opção de mudar de área, saindo da Geociência, 
por  conta  da  exigência  de  70%  de  docentes  exclusivos  ao  Programa. Foi 
decidido que não é o momento de pensar  no tema, pois  ainda não saiu o 
resultado da última avaliação quadrienal e seria necessário adiar o envio da 
APCN do doutorado neste momento; 2) a opção de  elaborar uma proposta que 
atenda às regras da APCN-Geociências, as quais são: Reduzir  o número de 
docentes no Programa, em particular, os que não são exclusivos do Programa 
e  que  não  estão  com  orientações  ativas,  ficando  o mestrado  com  12-14 
docentes  permanentes  e,  na  proposta  de  doutorado,  entram  apenas  12 
docentes, sendo 10 permanentes e dois colaboradores. Dessa forma, serão 
necessários  alguns  ajustes:  Todos  os  sete  docentes  exclusivos  devem ser 
docentes permanentes; os docentes que não são exclusivos e não estão com 
orientações  ativas  se  descredenciam  voluntariamente  do  programa.  Estes 
docentes, se assim desejarem, poderão solicitar credenciamento ao programa 
no próximo período de credenciamento/recredenciamento,  em Dezembro/22. 
Em seguida, os docentes discutiram sobre os melhores parâmetros para decidir 
quais os professores devem ser mantidos como permanentes e quais ficam 
como  colaboradores.  Com  relação  aos  Docentes  Permanentes,  será  dado 
prioridade para aqueles que são Pesquisadores CNPq. Ficou estabelecido que 
a decisão final em se descredenciar deve partir dos docentes, considerando o 
contexto do Programa debatido nesta reunião e em diálogo com a coordenação 
do Programa.  Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 17 
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horas e 20 minutos do dia 31 de janeiro de 2022 e eu, 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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