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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 primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas, 
realizou-se a reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Sistemas 
Costeiros e Oceânicos da UFPR, com a presença da Coordenadora e 
representante de linha de pesquisa profª Renata Hanae Nagai, do vice-
coordenador e representante de linha de pesquisa prof. Maikon Di Domenico, 
dos representantes de linha de pesquisa prof. Guilherme Sippel Machado e prof. 
Paulo da Cunha Lana e da representante do corpo discente Marina Reback 
Domingues Garcia. A coordenadora iniciou a reunião dando boas-vindas ao novo 
colegiado, gestão 2018-2019, composto pelos seguintes representantes das 
linhas de pesquisa (titular e suplente respectivamente): Biogeoquímica e 
Poluição Marinha a profª Silvia Melegari e o profº Guilherme Sippel; Biologia e 
Ecologia de Sistemas Oceânicos e Costeiros o Profº. Leonardo Sandrini e o profº 
Maikon Di Domenico; Manejo Integrado da Zona Costeira a profª. Camila Domit 
e o profº. Paulo da Cunha Lana; Dinâmica Oceânica e Costeira o profº Maurício 
Almeida Noernberg e a profª Renata Hanae Nagai. DELIBERAÇÕES: 1) 
definição de datas futuras do colegiado: foi definido que as reuniões do 
colegiado acontecerão sempre na quinta-feira da segunda semana do mês, no 
período da tarde. 2) estabelecimento de cronograma para adequação do 
Manual do aluno PGSISCO a Resolução 32/17 – CEPE: a coordenação 
informou que o PGSISCO deve enviar o regimento do curso, atualizado em 
conformidade com a Res. 32/17-CEPE, até o dia 1º de maio para a PRPPG. Foi 
definido o seguinte cronograma: até o dia 18/04/2018 o colegiado analisará a 
versão proposta pela coordenação e enviará sugestões e correções, e até o dia 
27/04/2018 a coordenação encaminhará a PRPPG o regimento do curso. 3) 
discussão do planejamento financeiro da PGSISCO: após discussão e 
análise das necessidades do curso e previsão do PROAP para o ano 2018, o 
colegiado definiu que o orçamento deverá ser alocado para custear as bancas 
de defesa, diárias para docentes do PGSISCO e material de consumo. 4) 
Solicitação de auxílio financeiro para evento: será lançado edital para 
participação em evento para que todos os alunos interessados possam pleitear 
o recurso. 5) Homologação de prática de docência: homologadas 30 horas de 
prática de docência para o doutorando Marcelo Soeth na disciplina RB377 
Ictiologia, no curso de Oceanografia, 2015/2, obtendo conceito A, frequência 
100%. 6) Equivalência de disciplinas: o colegiado aprovou equivalência nas 
seguintes disciplinas cursadas durante o mestrado no PGSISCO, no ano de 
2014, pela doutoranda Lorena Silva do Nascimento: SCO-701 Fundamentos das 
Ciências Marinhas, SCO-729 Escalas Espaciais e Temporais nas Ciências 
Marinhas, SCO-737 Ecologia Numérica, SCO-719 A Metodologia Científica na 
Prática e SCO-708 Processos Ecológicos e Dinâmica de Ecossistemas 
Marinhos. Outros: a) Processo seletivo doutorado: a coordenação informou o 
colegiado que a partir de outubro/18 o curso terá 3 bolsas disponíveis e em 
novembro/18 mais uma bolsa estará disponível, referente a alunos que serão 
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titulados nesse período, sendo assim, haverá a necessidade de abertura de novo 
edital de seleção discente para o nível do doutorado. O colegiado deliberou pela 
abertura de edital de seleção no mês de maio/18 com previsão para as etapas 
de avaliação em agosto/2018. b) FDA 2017: a coordenação informou que todos 
os itens solicitados no FDA 2017 foram aceitos com exceção da licença para 
software. c) Comissão de bolsas: a coordenação ressaltou a exigência da 
UFPR bem como a necessidade de formação de uma comissão de bolsas para 
o curso. A comissão de bolsas será discutida juntamente com o regimento do 
curso. 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, onze de 
abril de dois mil e dezoito. 
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