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ATA DA 59ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 

No dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois (29/06/2022) às treze horas e 
trinta  minutos  (13h30)  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, Jarbas Bonetti, Norberto 
Olmiro  Horn  Filho.  Os  discentes:  Bárbara  Viana,  Victória  Silvestre  Corrêa,  Ligia 
Freitas e Pedro Nascimento. E a técnica-administrativa Josiele Maria de Souza. A 
mestranda Giovanna Destri participou da reunião para esclarecer a situação da turma 
2020/1. A pauta foi apresentada pelo coordenador e aprovada por unanimidade de 
votos.  Assunto 1 – Creditação atividade complementar – turma ingresso 2020/1. 
Na semana passada a coordenação fez uma reunião com os estudantes da turma de 
2020 (pandemia), cuja data de término está prevista para 30/07. Segundo consta, 
nenhum dos estudantes irá  marcar  a  defesa.  Ou seja,  farão o trancamento ou a 
solicitação de prorrogação de prazo. Ainda, segundo o levantamento realizado (em 
anexo),  até  o  presente  momento,  nenhum dos  estudantes  concluiu  a  creditação 
exigida  para  a  conclusão  do  curso.  O  Colegiado  Delegado  decidiu  aceitar, 
excepcionalmente, solicitações de prorrogação de curso, da turma de 2020, mesmo 
para aqueles(as) que não tenham ainda cumprido a creditação mínima exigida. As 
solicitações  de  prorrogação  devem ter  justificativa  fundamentada  no  formulário  e 
detalhadas  no  cronograma,  tendo  como  base  o  documento  da  dissertação 
apresentado. Acompanhando o planejamento das atividades futuras deve constar o 
tempo para finalização da creditação, que não pode se estender além de 30/11/2022. 
Essa data é o prazo máximo aceito para conclusão da creditação, mas, por si só não 
justifica a extensão do prazo. São as atividades do TCC que devem fundamentar o  
período de extensão de prazo solicitado. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião 
encerrou-se às 15 horas do dia 29 de junho de 2022, 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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