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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 quarto dia do mês de março 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 do Coordenador prof. César 
de Castro Martins, da vice-coordenadora e representante de linha de pesquisa 
profª Renata Hanae Nagai, dos representantes de linha de pesquisa prof. Maikon 
Di Domenico e profª Camila Domit e das representantes do corpo discente 
Priscila Karen Ribeiro Soares e Marina Reback Domingues Garcia. 
DELIBERAÇÕES: 1. Homologação alteração de banca de qualificação da 
doutoranda Barbara Carolina Garcia Gimenez: aprovada a indicação da profª 
Natália Carneiro Lacerda dos Santos (UEM) para participação na banca. 2. 
Homologação do resultado final da seleção de mestrado 2018: Lido o 
relatório de atividades da comissão e seleção do PGSISCO 2018 – MESTRADO,  
foi homologado o resultado final do processo seletivo para o curso de mestrado, 
os candidatos aprovados por ordem de classificação são: Aislyn Alvarenga, Caio 
Lopes Mello, Laiza Cabral de Faria, Aurora Rupp, Estela Dibo Soares, Luís 
Henrique Martins Capp Vergès, Lauryne Desirée Alves da Silveira, João Paulo 
Bozina Pine, Cristina Bernardo, Pedro Almeida Rodrigo. A candidata Ana Beatriz 
Vilas Boas Alves não apresentou certificado de proficiência em língua inglesa 
conforme exigido em edital. O colegiado decidiu que a candidata poderá 
apresentar um certificado compatível até o dia 29 de março de 2018 para ser 
considerada habilitada ao curso. Entretanto, tendo vista que tal apresentação 
ocorrerá a posteriori, a classificação da candidata será o 11º lugar, para efeitos 
de distribuição de bolsa de estudo. 3. Homologação do resultado final da 
eleição da coordenação para 2018-2019: lida a ata da eleição, o colegiado 
homologou o resultado pelo qual foram proclamados eleitos: a profª Renata 
Hanae Nagai, como coordenadora do PGSISCO, e o profº. Maikon Di Domenico, 
como vice-coordenador. Foram proclamados eleitos como representantes das 
linhas de pesquisa: Biogeoquímica e Poluição Marinha a profª Silvia Melegari e 
profº Guilherme Sippel; Biologia e Ecologia de Sistemas Oceânicos e Costeiros 
o prof. Leonardo Sandrini; e Manejo Integrado da Zona Costeira a profª. Camila 
Domit. O profº Mauricio Almeida Noernberg será convidado para representar a 
linha de pesquisa Dinâmica Oceânica e Costeira e o Profº Paulo Lana será 
convidado para ser membro suplente da linha de pesquisa Manejo Integrado da 
Zona Costeira. 4. Homologação do Resultado do Processo Seletivo PDSE 
2018: homologado o resultado final do processo seletivo para o programa de 
doutorado sanduíche no exterior (PDSE) da CAPES, os candidatos aprovados 
por ordem de classificação foram: Carlos Eduardo Junqueria de Azevedo 
Tibiriçá, período de 06 meses, de Setembro/2018 a Janeiro/2019; Isabel do 
Prado Leite, período de 06 meses, de Agosto/2018 a Janeiro/2019; e Marina 
Reback Domingues Garcia, período de 06 meses, de Agosto/2018 a 
Janeiro/2019. 5. Bolsa PNPD: o colegiado decidiu pela prorrogação da bolsa 
PNPD pelo período de 12 meses, 01/05/2018 a 30/04/2019, para o bolsista Hugo 
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Bornatowski. 6. Balanço financeiro de fechamento da atual coordenação: 
para prestação de contas, o coordenador, profº César de Castro Martins, 
apresentou planilha de execução do PROAP 2017. 7. Solicitação de 
autorização para recebimento de auxílio do DAAD (Alemanha) e estadia 
fora do Brasil da doutoranda Ana Lucia Lindroth Dauner: a doutoranda 
solicita anuência do colegiado para pleitear o auxílio do Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) e permanecer na Alemanha pelo período de 6 meses 
a fim de concluir aspectos da sua tese, no período de setembro/2018 a 
fevereiro/2019. O colegiado aprovou a solicitação condicionada a conclusão dos 
créditos exigidos para o doutorado e realização do exame de qualificação até a 
data da saída para viagem. 8. Prática de docência: a) Guilherme de Oliveira 
Cruz: homologadas 30 horas de prática de docência na disciplina CEM100 
Cálculo Diferencial Integral I, no curso de Oceanografia, 2017/2º, obtendo 
conceito A, frequência 100%, b) Carlos Eduardo Junqueira de Azevedo 
Tibiriçá: homologadas 30 horas de prática de docência na disciplina RB 329 – 
Diversidade Biológica I, no curso de Oceanografia, 2017/2, obtendo conceito A, 
frequência 100%, c) Priscila Karen Ribeiro Soares: homologas 30 horas de 
prática de docência na disciplina RB 2018 Diversidade Biológica II, no curso de 
Oceanografia, 2017/1, obtendo conceito A, frequência 100%, d) Gabriela Silva 
de Paula: homologadas 30 horas de prática de docência na disciplina Biologia 
da Conservação e Áreas Protegidas, no curso de Oceanografia, 2017/2, obtendo 
conceito A, frequência 100%. 9. Validação de disciplina para a mestranda 
Mayara  da Silva Campos: validada a disciplina Gestão da biodiversidade, 
unidades de conservação e conflitos socioambientais, 45 horas, cursada na PPG 
em Desenvolvimento Territorial Sustentável-UFPR, 2016/1, obtendo conceito B, 
frequência 80%. 10. Parecer do exame de qualificação do doutorando 
Alexandre Pereira Cabral: a banca examinadora decidiu pela aprovação do 
doutorando no exame de qualificação, obtendo nota 70. 11. Informes sobre 
edital CAPES-Print:  o coordenador explicou os principais pontos do Edital para 
o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-PRINT/UFPR, o 
coordenador e demais professores participantes das propostas expuseram como 
se deu o processo de formação dos projetos e o colegiado decidiu por 
unanimidade participar do edital. 12. Prorrogação de vínculo pós-doc junto ao 
PGSISCO: a profº Camila Domit e o pós-doc Mauricio Cantor solicitaram a 
prorrogação do estágio pós-doutoral por mais 6 meses a fim de concluir o projeto 
proposto, o qual é custeado pelo Projeto Monitoramento de Praias (contrato 
46/2016 entre UFPR e UNIVALI). O colegiado aprovou a solicitação. 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, catorze de março de 
dois mil e dezoito. 
 
 
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
  

Prof. César de Castro Martins                             Jully Cristina Sobesak Teles 
Coordenador        Secretária 


