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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 terceiro dia do mês de junho 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.  DELIBERAÇÕES:  1)  FDA  e  manutenção  de  equipamentos
multiusuários:  a coordenação orientou os docentes a  verificarem em seus
laboratórios a necessidade de manutenção de equipamentos, seus usuários,
além do levantamento do valor estimado para manutenção, a fim de participar
do edital de manutenção de equipamentos multiusuários ou FDA. A profª Silvia,
profª Camila e profº Maurício ficaram responsáveis por organizar as demandas
da PGSISCO para participação no edital  FDA.  2) Verba PROAP bancas 1º
semestre/2019: a coordenação consultou a PRPPG sobre liberação de diárias
para membros examinadores das bancas de defesa antes do recebimento do
PROAP  do  curso.  A  PRPPG  informou  que  o  programa  pode  solicitar  o
adiantamento de recurso com a finalidade de custear as bancas no início do
ano  e  após  liberação  do  PROAP  o  valor  adiantado  será  descontado.  3)
Planejamento  estratégico  PGSISCO:  a  direção  do  CEM  solicitou  a
coordenação  um  planejamento  estratégico  do  programa  identificando  a
necessidade  de  espaço  físico  e  infra-estrutura  atual.  O  prof.  Maurício
prontificou-se a elaborar um esboço do plano estratégico e o colegiado fará a
complementação  e  finalização  do  documento.  4)  Calendário  PGSISCO  2º
semestre/2018: aprovadas as disciplinas optativas e o calendário para o 2º
semestre/2018.  5)  Validação  de  disciplinas: a)  ANA  LUCIA  LINDROTH
DAUNER: validados 2 créditos pela disciplina GEO-741 TÓPICOS ESPECIAIS
EM GEOLOGIA I - Métodos geocronológicos em estudos do Quartenário, 30
horas, Conceito A, Frequência 100%, 2° Semestre/2018, cursada no Programa
de Pós-Graduação Geologia-UFPR; b) HEITOR SCHULZ MACEDO: validados
4 créditos pela disciplina PRPPG-7000 ESCRITA ACADÊMICA EM INGLÊS,
60 horas, conceito A, frequência 100%, 2017/2º, ofertada pela PRPPG/UFPR;
c)  MARINA  REBACK  DOMINGUES  GARCIA:  validados  2  créditos  pela
disciplina  GEO741 Tópicos Especiais  em Geologia I:  Marcadores orgânicos
geoquímicos  aplicados  ao  estudo  das  mudanças  climáticas  e  da  poluição
ambiental (ênfase nos processos costeiros e oceânicos), 30 horas, Conceito A,
frequência  100%,  2015/2º,  cursada  no  Programa  de  Pós-graduação  em
Geologia-UFPR; C) LIGIA FERREIRA GRANJA DA LUZ: validados 4 créditos
pela  disciplina  IOC5731-2/1  Oceanografia  Bio-óptica,  60  horas,  conceito  A,
frequência  100%,  2017/2,  cursada  no  PPG  em  Oceanografia/USP.  6)
Definição  banca  de  qualificação:  a)  ANA  LUCIA  LINDROTH  DAUNER:
aprovados os membros titulares Dr. Rodolfo José Angulo (UFPR) e Dra Ana
Cecília  Rizzatti  de  Albergaria-Barbosa  (UFBA),  e  membros  suplentes  Dra
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Renata  Hanae  Nagai  (UFPR)  e  Dr   Luiz  Augusto  doos  Santos
Madureira  (UFSC);  b) MARINA REBACK DOMINGUES GARCIA: definida a
seguinte banca examinadora:  Dr.  Carlos German Massone (titular),  Dr.  Luiz
Augusto  dos  Santos  Madureira  (titular),  Dra.  Cassia  Farias  (suplente),  Dr.
Sandro  Froehner  (suplente).  7)  Definição  banca  de  doutorado  da  Ana
Caroline Cabral:  aprovados os seguintes membros titulares: Dra Ana Cecília
Rizzatti  de  Albergaria-Barbosa  (UFBA),  Dra  Cristina  Nakayama  (UNIFESP),
Dra  Morgana  Frena  (UFSC),  Dr  Leonardo  Sandrini  (UFPR)  e  Dr.  Sandro
Froehner  (UFPR);  para  membros suplentes  foram definidos:  Dra  Cassia  de
Oliveira Farias (UERJ) e Silvia Pedroso Melegari (UFPR).  8) Solicitação de
autorização para saída do país,  com bolsa,  da doutoranda ANA LUCIA
LINDROTH DAUNER:  a doutoranda solicitada autorização do colegiado para
permanecer  na  Alemanha  entre  setembro/2018  e  fevereiro/2019,  com  o
objetivo  de  finalizar  aspectos  da  tese  com  a  co-orientadora  Dra  Gesine
Mollenhauer,  no  Alfred-Wegener  Institut  (AWI),  sem a  suspensão  da  bolsa
nacional. A discente apresentou anuência do orientador e carta de anuência da
co-orientadora. O colegiado deferiu a solicitação. 9) Referendar extensão do
prazo  de  doutorado  da  Marina  Reback  Domingues  Garcia: o  colegiado
deferiu a prorrogação do prazo para conclusão do doutorado, de 31/05/2019
para  31/07/2019.  10)  Consulta  prazo  de  submissão  de  artigo  para
qualificação da doutoranda Marina Reback Domingues Garcia: em virtude
da  apresentação  do  artigo  concluído  para  submissão  pela  discente  e  da
justificativa  aceitável  contida  na  carta  da  doutoranda  e  do  orientador,  o
colegiado deferiu a solicitação de postergação da apresentação da submissão
do artigo para qualificação. A discente deverá apresentar o comprovante de
submissão do artigo até 30/11/2018. O colegiado esclareceu que no caso de
futuras  solicitações de  adiamento  da apresentação  da  submissão do  artigo
para  qualificação  caberá  ao  colegiado  avaliar  cada  situação.  11)  Relatório
final e agendamento da apresentação da pós-doutoranda Gisele Morais:
foi  apresentado  o  relatório  final,  aprovado  pelo  professor  supervisor,  das
atividades  de  pesquisa  do  estágio  pós-doutoral  intitulado  "EFEITOS
ECOTOXICOLÓGICOS DE DINOFLAGELADO POTENCIALMENTE NOCIVO
SOBRE  BIVALVE  DA  COSTA  SUL  DO  BRASIL:  UMA  ABORDAGEM
EXPERIMENTAL".  A  sessão  pública  para  apresentação  dos  resultados  da
pesquisa foi agendada para o dia 20/06/2018, às 14:00 horas, no anfiteatro do
CEM.  12)  Solicitação  de  co-orientação:  a)  DAVID  LUERSEN  MOREIRA:
aprovada a co-orientação do Dr. Guilherme Augusto Stefanelo Franz para o
mestrando;  b)  ESTELA  DIBO  SOARES:  aprovada  a  co-orientação  do  Dr.
Mauricio Cantor para a mestranda.  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, treze de junho de dois mil e dezoito.
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