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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ 
 
 

No décimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-
se a reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros 
e Oceânicos da UFPR, com a presença da Coordenadora profª Renata Hanae 
Nagai, do vice-coordenador prof. Maikon Di Domenico, dos representantes de 
linha de pesquisa prof. Leonardo Sandrini, profª Silvia Pedroso Melegari, prof. 
Maurício Almeida Noernberg e profª Camila Domit, e das representantes do 
corpo discente Mariana Araki Braga e Ana Beatriz Vilas Boas Alves. A 
coordenadora iniciou a reunião dando boas-vindas às representantes discentes 
eleitas para compor o colegiado da PGSSICO. DELIBERAÇÕES: 1) Referendar 
inclusão de membro de banca: o colegiado aprovou a inclusão da Dra Janaína 
Bumbeer na composição da banca da mestranda Gabriela de Paula. 2) 
Desligamento do aluno Alexandre P. Cabral: o colegiado foi comunicado 
quanto a solicitação de desligamento do doutorando Alexandre Pereria Cabral 
realizada em 23/04/2018. 3) Resultado da eleição representantes discentes: 
o colegiado homologou o resultado das eleições para representação discente – 
membros titulares e suplentes – a fim de compor o quadro de membros do 
colegiado do PGSISCO, exclusivamente, no período de 30 de abril de 2018 a 30 
de abril de 2019. Com 100% dos votos foram eleitas as seguintes 
representantes: a. Nível Doutorado: Mariana Araki Braga (Titular) e Danielle Ortiz 
(Suplente); b. Nível Mestrado: Mayara da Silva Campos (Titular) e Ana Beatriz 
Vilas Boas Alves (Suplente). 4) Validação de créditos: a) Marcelo Soeth: 
validados 3 créditos pela disciplina ECCO7029 - TÓPICOS ESPECIAIS EM 
ECOLOGIA II - Modelos lineares generalizados, 45 horas, cursada no PPG em 
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO-UFPR, em 2018/1, obtendo conceito C, 
frequência 100% ; b) Ana Carolina Vilas-Boas: o colegiado aprovou 2 créditos 
para a doutoranda pela participação na publicação do capítulo 9 intitulado 
“SISTEMA BENTÔNICO: SUBSTRATO NÃO CONSOLIDADO”, do livro 
Métodos de Estudo em Ecossistemas Costeiros: Biodiversidade e 
Funcionamento/ Organizadores: Antônia Cecilia Z. Amaral [et. al.] – Campinas, 
SP – Brasil: BIBLIOTECA/UNICAMP, 2018. ISBN (e-Book): 978-85-85783-81-5. 
O livro está disponível no link: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=80457&opt=4. 5) 
Discussão da lista de docentes habilitados para o processo seletivo 2/2018: 
o colegiado deferiu a solicitação dos docentes Henry Louis Spach, Maurício 
Almeida Noernberg e Renata Hanae Nagai para inclusão de seus nomes na lista 
de docentes habilitados a oferecer vagas no edital de seleção discente 
PGSISCO 2/2018 – nível doutorado. 6) Edital pós-doc: a coordenação informou 
que Resolução 16/18 – CEPE, que estabelece as normas para o Estágio Pós-
doutoral e passou a vigorar a partir de 02 de março de 2018, determina que o 
ingresso de pós-doutorandos nos programas seja via processo seletivo. Por isso, 
o colegiado decidiu que será aberto um edital de fluxo contínuo de seleção para 
estágio pós-doutoral. 7) Edital participação em eventos: o colegiado finalizou 
os últimos ajustes do edital de financiamento parcial para participação de 
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discentes da PGSSICO em eventos, o qual será divulgado o quanto antes no 
site. 8) Verba PROAP: o valor do PROAP 2018 disponível para a PGSISCO é 
de R$ 30.523,42, e R$ 2.600,00 para o PNPD. A verba será destinada para: a) 
passagens e diárias para bancas de defesa de mestrado, doutorado e 
qualificação; b) participação de professores, pesquisadores e alunos em 
atividades e científico-acadêmicos no país e no exterior; c) auxílio diárias para a 
coordenação participar de reuniões externas.  9) Regimento interno PGSISCO 
e Reformulação/ajuste da grade curricular: o regimento não foi enviado à 
PRPPG, pois ao realizar uma conciliação entre o Manual do aluno atual e o 
Regimento proposto, a coordenação identificou que faltam normas já aprovadas 
pelo colegiado que não constavam no texto do Regimento. O texto do Regimento 
será complementado, revisto e novamente aprovado para depois ser enviado a 
PRPPG. Em reunião com a PRPPG, a coordenação foi alertada que é necessário 
um ajuste da grade curricular, pois há disciplinas que não são mais ofertadas e 
bibliografias desatualizadas. Um processo de ajuste curricular foi aberto e 
enviado a PRPPG em 2016, mas retornou sem aprovação. O colegiado também 
discutiu a necessidade de uma reformulação curricular. Então foi decidido que 
serão agendadas reuniões com todos os docentes do curso para discussão e 
realização de uma proposta de grade curricular para a PGSISCO. Outros: a) 
aproveitamento de créditos por publicação de produção técnico/científico: 
o colegiado deliberou que serão validados 2 créditos por publicação em livro com 
registro no sistema ISBN ou publicação de artigo em revista indexada. A 
publicação ou submissão deverá ocorrer durante o período de matrícula do 
discente no curso de mestrado ou doutorado da PGSISCO. Os créditos 
constarão no histórico como “Outras atividades: Produção técnico/científico”. 
Fica limitada a validação de 2 créditos por produção técnico/científico para os 
discentes do mestrado e 4 créditos para os discentes do doutorado. A produção 
técnico/científico não fazer parte da dissertação ou tese do discente. b) 
autorização para recebimento de bolsa PMP - mestranda Estela Dibo 
Soares: o colegiado autorizou a orientadora, profª. Camila Domit, a fornecer 
bolsa do Projeto de Monitoramentos de Praia da Bacia de Santos (PMP) a 
mestranda Estela Dibo Soares, pelo período de 15 de abril a 15 de agosto de 
2018. c) Apoio e organização de evento no CEM da International Whale 
Comission (IWC): o colegiado aprovou apoio ao evento da International Whale 
Comission (IWC) a ser realizado no CEM, entre 27 de agosto e 04 de setembro 
de 2018, sob responsabilidade da profª. Camila Domit. Será realizado um evento 
de extensão e ofertada disciplina optativa na PGSISCO. Os discentes e pós-
doutorandos deverão participar da organização do evento. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Jully Cristina Sobesak Teles, 
lavrei a presente ata. Pontal do Paraná, dez de maio de dois mil e dezoito. 
 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                    
  

Profª Renata Hanae Nagai   Jully Cristina Sobesak Teles 
              Coordenadora                Secretária 


