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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 setembro de dois mil  e dezoito,  às dez
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,e prof. Maurício
Almeida  Noernberg  e  das  representantes  do  corpo  discente  Mariana  Araki
Braga e Mayara da Silva Campos. DELIBERAÇÕES:  1)Reajuste curricular:
Ficou definido que serão revistas as disciplinas ativas no programa, excluindo
as que não estão mais sendo ofertadas. A contagem dos créditos necessários
também  será  alterada,  atualmente  para  o  mestrado  são  necessários  32
créditos e passarão a ser exigidos 24, para o doutorado são 44 e passarão a
ser  31 créditos.  Foi  definido que na nova grade curricular  a  ser  formulada,
dissertações,  qualificações  e  teses  não  somarão  créditos.  Também  serão
retiradas  da  grade  as  disciplinas  obrigatórias  por  linha  de  pesquisa.  As
disciplinas  seminário  I  e  II  também serão  alteradas,  para  o  mestrado  terá
apenas uma disciplina que consistirá em assistir,  resumir e dar parecer a 5
defesas  de  TCC,  Mestrado  ou  Doutorado.  Para  o  doutorado  serão  dois
seminários em cada um o discente assistirá e fara um parecer de cinco defesas
que podem ser do Mestrado ,Doutorado ou TCC; 2)Planejamento estratégico:
Será disponibilizado um arquivo para que os membros do colegiado possam
editar  simultaneamente  o  Planejamento  estratégico  do  Programa;3)
Calendário  Colegiado  PGSISCO  2/2018(11/09,09/10,11/12),  às  10  horas.
Aprovado;  4)Tradução  do  site  da  PGSISCO:  O  colegiado  definirá  o  que
deverá  ser  traduzido  para  o  inglês  no  site  da  PGSISCO.  A  tradução  será
executada pelo Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica(CAPA)- UFPR;
5) Atrasos na entrega das versões finais na biblioteca: Foram aprovadas as
solicitações de extensão de prazo para a entrega da dissertação dos alunos:
Angel  Ramon Moreira Gonzalez, Bryan Renan Muller, ,  Guilherme de Oliveira
Cruz  e  Priscila  Karen  Ribeiro  Soares;  6)  Homologação  pós-doc:
Homologadas  as  inscrições  de  Ana  Caroline  Cabral  e  Karina  Scurupa
Machado; 7)Indicação de banca de Qualificação de Diana Italiani:  Foram
aprovados os membros indicados pela discente para composição de sua banca
de qualificação. Ficou definido que os professores: Maria Cristina de Souza e
Guilherme  Franz  serão  os  membros  titulares,  os  suplentes  serão  os
professores: Jarbas Bonetti Filho, Antonio Henrique da Fontoura Klein, Michel
Michaelovitch de Mahiques e Tobias Bleninger;  8) Alteração de membro de
banca de doutorado de Bárbara Gimenez: Foi indicado o professor Gustavo
Fernandes Camargo Fonseca para substituir o professor Sergio Antonio Netto
que não poderá  comparecer. A alteração foi  aprovada pelo colegiado;  10)
Coorientação  de  Mariana  Araki  Braga: Aprovada  a  coorientação  da
professora Kalina Manabe Brauko. Nada mais havendo a tratar,  deu-se por
encerrada a reunião da qual eu, Giselli Christine Gugelmin lavrei a presente
ata. Pontal do Paraná, Onze de setembro de dois mil e dezoito. 
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